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21 października 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyła się konferencja inaugurująca 
projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, w którym uczestniczy powiat głubczycki, powiat nyski i powiat prudnic-
ki. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedsta-
wicielami społeczeństwa obywatelskiego” i współfinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG oraz 
środków krajowych. Konferencja miała na celu poinformowanie mieszkańców o rozpoczęciu realizacji projektu 
a tym samym zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.

Konferencję otworzyła Pani Barba-
ra Piechaczek – dyrektor Powiatowego 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Starosta 
Głubczycki – Pan Józef Kozina powitał 
przybyłych gości, a w szczególności: Pana 
Bogusława Wierdaka – przewodniczące-
go Sejmiku Województwa Opolskiego, 
Panią Jolantę Barską – burmistrza Nysy, 
Pana Radosława Roszkowskiego – staro-
stę powiatu prudnickiego, Pana Czesława 
Biłobrana – wicestarostę nyskiego, Pana 
Marka Antoniewicza – burmistrza Grodko-
wa, Panią Alinę Baran – wójta Skoroszyc, 
Pana Franciszka Fejdycha – burmistrza 
Prudnika, Pana Tadeusza Karpińskiego 
– wójta Łambinowic, Pana Jana Woźnia-
ka – burmistrza Otmuchowa, Panią Marię 

Konferencja inaugurująca projekt 
„Partnerstwo Nyskie 2020”

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha. 
Niech ten świąteczny czas upływa w ciepłej 
i serdecznej atmosferze w gronie najbliższych. 
Niechaj Nowy Rok 2015 przyniesie wiele sukcesów 
i dostarczy siły i determinacji do podejmowania 
nowych wyzwań.
  
Starosta Głubczycki – Józef Kozina
Wicestarosta – Anita Juchno
Burmistrz Głubczyc – Adam Krupa

łanie samorządów lokal-
nych, gdyż „razem może 
oznaczać więcej, lepiej, 
efektywniej”, a także pod-
kreślił istotę udziału spo-
łecznego w realizacji partnerstwa. Pan 
Andrzej Porawski w swym wystąpieniu 
scharakteryzował na czym polega wła-
ściwa współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Zakres projektu „Partnerstwo Nyskie 
2020” oraz istotę utworzenia czterech 
strategii dla Obszaru Funkcjonalnego 
przybliżyła Pani Irena Sapa – wicestarosta 
głubczycki. Pani wicestarosta przytoczyła 

strategii. Warto pod-
kreślić, że ogromną 
rolę w tym zakresie 
będzie odgrywał 
udział społeczny. 

Ostatni wystąpieniem był wykład „JST 
- jako lider, partner oraz inicjator. Różne 
role samorządu w działaniach na rzecz 
poprawy standardu usług oraz poprawy 
jakości zarządzania. Formalno-prawny a 
nieformalny wymiar działań partnerstw 
JST oraz partnerstw międzysektorowych”, 
który bez wątpienia korzystnie wpłynie na 
jakość realizowanego przedsięwzięcia. 
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Kropmiec – wójta Branic, Pana Zdzisława 
Martynę – burmistrza Korfantowa, Pana 
Józefa Matelę – burmistrza Kietrza, Panią 
Karinę Grelich-Deszczka – zastępcę burmi-
strza Gminy Biała, Pana Grzegorza Jasioka 
– zastępcę burmistrza Paczkowa, Pana 
Krzysztofa Barwieńca – zastępcę wójta 
Lubrzy, Pana Romana Sambora – zastęp-
cę burmistrza Głuchołaz, Pana Andrzeja 
Porawskiego – dyrektora Związku Miast 
Polskich, Pana Jacka Suskiego – dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przed-
stawicieli samorządów związanych z reali-
zacją projektu, wykonawców i wszystkich 
zainteresowanych gości. 

Burmistrz Nysy – Pani Jolanta Barska 
przestawiła ideę projektu i jego cele. Part-
nerstwo Nyskie 2020 skupia w sobie 3 po-
wiaty i 14 gmin. W związku z nowym pro-
gramowaniem środków unijnych na lata 
2014 – 2020 pojawiają się nowe podej-
ścia do polityki Rozwoju Regionalnego i 
coraz większy nacisk kładzie się właśnie 
na współpracę. Współpraca w ramach 
Partnerstwa Nyskiego będzie obejmo-
wała cztery obszary – ogólny, transportu, 
rozwoju społecznego i rynku pracy , a 
praca odpowiednich urzędów w tych za-
kresach na pewno przyniesie sukces. 

Pan Andrzej Porawski – Dyrektor 
Związku Miast Polskich wyraził swoje za-
dowolenie z zawiązanego partnerstwa. 
Powiedział jak istotne jest wspólne dzia-

okoliczności powstania projektu i jego 
cele. Poprzez realizację Partnerstwa Ny-
skiego dąży się do poprawy życia miesz-
kańców obszaru objętego projektem, 
pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zmniejszenia bezrobocia, poprawy syste-
mu transportu, zatrzymania migracji czy 
stworzenia miejsc wspólnego wypoczyn-
ku. Cele te będą osiągane przez realizację 
czterech strategii, gdzie Powiat Głub-
czycki odpowiada ze realizację strategii 
rynku pracy. 

Następnie wykonawcy po kolei przed-
stawili sposób realizacji poszczególnych 
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Rada Powiatu Głubczyckiego liczy 17 
radnych, którzy po raz pierwszy w tej 
kadencji zebrali się na sesji 27 listopada 
br. Jako, że była to sesja inauguracyjna i 
nie było jeszcze przewodniczącego to 
została poprowadzona w pierwszej czę-
ści przez najstarszego z radnych – Pana 
Stefana Besza. W obradach uczestniczyło 
15 na 17 radnych, co czyniło je obradami 
ważnymi. 

Po otwarciu sesji i przedstawieniu 
porządku obrad przez radnego seniora 
każdy z radnych otrzymał zaświadcze-
nie PKW o wyniku wyboru na radnego. 
Kolejną ważnym elementem było złoże-
nie ślubowania przez nowo wybranych 
radnych V kadencji słowami: „Uroczyście 
ślubuję rzetelnie i sumiennie wykony-
wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 
strzec suwerenności i interesów Państwa 
Polskiego, czynić wszystko dla pomyślno-
ści Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej”. Ślubowanie to może być 

I Sesja Rady Powiatu

16 listopada br. powołaliśmy nowe władze samorządowe, w tym również 
radnych powiatu. Rada Powiatu jest to organ stanowiący i kontrolny na 
szczeblu powiatowym, do którego najważniejszych zadań należy między 
innymi stanowienie aktów prawa miejscowego.

złożone z dodaniem zdania: „Tak mi do-
pomóż Bóg”. 

Następnym elementem było powo-
łanie Komisji Skrutacyjnej. Po złożeniu 
ślubowania radni mogli już głosować i 
na członków tejże komisji wybrali jedno-
głośnie: Pana Tadeusza Krupę, Panią Irenę 
Sapę oraz Pana Mariana Podkówka. 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej było 
niezbędne, gdyż chwilę później dokona-
no wyboru na Przewodniczącego Rady 
Powiatu. Komisja w tym samym składzie 
miała za zadanie przygotowanie kart do 
głosowania, urny oraz przeliczenie gło-
sów. Zgłoszono dwie kandydatury: rad-
nego Jerzego Naszkiewicza i radnego 
Stanisława Krzaczkowskiego. Ostatecz-
nie wybrano dotychczasowego Prze-
wodniczącego, czyli Pana Stanisława 
Krzaczkowskiego ilością głosów 10 za i 
5 przeciw i od tej pory to on prowadził 
dalszą część sesji. Tym samym rada pod-
jęła swoją pierwszą uchwałę 1/1/2014 w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu.

Poniżej podajemy skład osobowy w/w 
organów:
Wicestarosta – Anita Juchno,
Zarząd Powiatu:
l Przewodniczący – Józef Kozina,
l Wicestarosta – Anita Juchno,
l Członek – Bogdan Kulik,
l Członek – Irena Sapa,
l Członek – Benedykt Popiszyl.
Komisja Rewizyjna:
l Przewodniczący – Grzegorz Zakowicz,
l Zastępca – Tadeusz Krupa,
l Sekretarz – Aleksandra Bobkier,
l Członek – Leszek Bac.

Wśród stałych komisji działających przy 
Radzie Powiatu wybrano skład Komisji Ad-
ministracyjno – Budżetowej. Kolejne stałe 
komisje zostaną powołane na następnej 
sesji Rady Powiatu - 19 grudnia. 

II Sesja Rady Powiatu

3 grudnia odbyła się II Sesja Rady Powiatu Głubczyckiego, na której mię-
dzy innymi wybrano Wicestarostę oraz skład Zarządu Powiatu i Komisji 
Rewizyjnej.

Powiat Głubczycki zrealizował projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi 
na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”
Okres rzeczowej realizacji projektu: I 2013 r. – XI 2014 r. 
Główny cel projektu:
Celem głównym projektu było polepszenie dostępności komunikacyjnej na obsza-

rze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych oraz poprawę bezpie-
czeństwa na drodze powiatowej nr 1235 O na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice.

Szczegółowe cele projektu:
l podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza,
l pozytywny wpływ na rozwój regionu, 
l wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców 

obydwu krajów,
l polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pracy.

Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki
Partnerzy Projektu: Kraj Morawsko-Śląski, Zarząd Dróg Kraju Morawsko-Śląskiego 
Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych – 85 %
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013  PRZEKRACZAMY GRANICE

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO

Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje, iż posiada do sprzedania drewno 
opałowe pozyskane z wycinki topoli w miejscowości Głubczyce w ilości:

drewno opałowe - łącznie ok. 15,10 metra przestrzennego
1 stos – 1,0 mp   4 stos – 1,0 mp
2 stos – 6,5 mp  5 stos – 1,5 mp
3 stos – 3,0 mp   8 stos – 2,1 mp
 
W/w drewno złożone jest na działce Powiatu Głubczyckiego nr 282/2 w Głubczy-

cach – obok hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego. 
Pisemne oferty w sprawie kupna przedmiotowego drewna  można składać w se-

kretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 w termi-
nie do dnia 19 grudnia 2014 roku do godziny 1000.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu w tym o sposobie i formie składania 
ofert kupna można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kocha-
nowskiego 15, parter, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu 77-405 36 84. 

W trakcie obrad pojawił się wniosek 
o poszerzenie porządku o dwa punkty:  
o wybór Starosty Powiatu oraz wybór Wi-
ceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Zgłoszono dwie kandydatury na Staro-
stę Głubczyckiego. Pierwszym kandyda-
tem był dotychczas sprawujący tę funk-
cję Pan Józef Kozina, natomiast drugim 
kandydatem był Pan Jerzy Naszkiewicz. 

Komisja Skrutacyjna pozostała w tym 
samym składzie: Tadeusz Krupa jako 
przewodniczący, Irena Sapa jako sekre-
tarz i Maran Podkówka jako członek i 
zajęła się przygotowaniem głosowania. 
Przed wyborem pojawiły się również py-
tania do obu kandydatów. Ostatecznie na 

urząd Starosty Powiatu powołano Pana 
Józefa Kozinę, który w kilku słowach wy-
raził swoją wdzięczność za udzielone za-
ufanie jak i złożył życzenia owocnej pracy 
całej radzie. 

Jako ostatni na tej sesji powołany zo-
stał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 
Ponownie były dwie kandydatury – Pan 
Adam Lewiński i Pan Jerzy Naszkiewicz. 
Po oddaniu głosów przez radnych i ich 
przeliczeniu na urząd Wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu powołano Pana 
Adama Lelińskiego. 

Wkrótce potem obrady zostały za-
mknięte. 
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Starostwo Powiatowe
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W wyborach samorządowych powoły-
waliśmy radnych gmin, radnych powiatu 
oraz sejmiku województwa. Dodatkowo 
wybierani byli prezydenci miast, burmi-
strzowie wójtowie, czyli organy wyko-
nawcze gminy.
W Powiecie Głubczyckim w powołali-
śmy 17 radnych w składzie:

1. Bac Leszek
2. Besz Stefan
3. Bobkier Aleksandra
4. Kielska Elżbieta
5. Kozina Józef
6. Krupa Tadeusz
7. Krzaczkowski Stanisław
8. Kulik Bogdan
9. Leliński Adam
10. Naszkiewicz Jerzy
11. Ognisty Tomasz
12. Podkówka Marian
13. Podkówka Marian
14. Rudziński Bartosz
15. Sapa Irena
16. Soczyński Piotr
17. Zakowicz Grzegorz
Należy dodać, że w związku z tym, że 

Pani Elżbieta Kielska została Burmistrzem 
Baborowa na jej miejsce postanowie-
niem Komisarza Wyborczego powołana 
zostanie następna osoba z tej samej li-
sty. Ta sama sytuacja dotyczy Pana Piotra 
Soczyńskiego, który złożył rezygnację  
z mandatu radnego. 
Do Rady Miejskiej w Gminie Głubczyce 
powołano 21 radnych w składzie:

1. Adamczyk Sylwester
2. Buchaniec Adam
3. Buczek Paweł
4. Ciechanowski Taduesz
5. Cisowski Kazimierz
6. Gawłowski Mariusz
7. Junka Ryszard
8. Krasicki Józef

Wybory 
samorządowe 2014

16 listopada br. odbyły się wybory samorządowe. Tego dnia wybieraliśmy 
naszych przedstawicieli na najbliższe 4 lata. 

9. Kupina Kazimierz
10. Lenartowicz Józef
11. Majewski Paweł
12. Monasterski Marek
13. Mróz Joanna
14. Naróg Jacek
15. Naumczyk Kaziemirz
16. Barbara Piechaczek
17. Robak Wiesław
18. Wiecha Marek
19. Wołoszyn Edward
20. Wysoczański Jan
21. Zwarycz Rafał

Do Rady Miejskiej w Gminie Kietrz wy-
brano 15 radnych:

1. Adamska Magdalena
2. Babiniec Stanisław
3. Bosowski Damian
4. Duda Lech
5. Głogiewicz Beata
6. Kamiński Dariusz
7. Królczyk Jadwiga
8. Lach Czesław
9. Łobos Krzysztof
10. Macewicz Jacek
11. Maryszczak Wojciech
12. Orjan Barbara
13. Pawlik Bronisława
14. Skoczylas Mirosław
15. Tarnowski Mariusz

W Gminie Baborów skład Rady Miej-
skiej przedstawia się następująco:

1. Bliźnicki Marian
2. Bradel Magdalena
3. Fizon Dorota
4. Jankowski Mariusz
5. Kobierska – Mróz Anna
6. Kostrzewa Monika
7. Kostyk Mariusz
8. Kuśnierz Tadeusz
9. Murdel Grażyna
10. Ronczka Jarosław
11. Rydzik Anna

12. Tokarz Krzysztof
13. Wierzbicki Franciszek
14. Wołk Teresa
15. Wójtowicz-Bunczek Wiesława

Rada Gminy Branice obejmuje 15 rad-
nych w następującym składzie:

1. Chuchla Wojciech
2. Czyszczoń Edward
3. Fuczek Marian
4. Hnatiuk Wiesława
5. Humeniuk-Wiśniewska Marta
6. Kopeczek Paweł
7. Lenartowicz Roman
8. Mokrzycki Janusz
9. Mróz Teresa
10. Nowak Artur
11. Nowak Maciej
12. Sęga Tadeusz
13. Szyhyński Marek
14. Telega Zdzisław 
15. Żywina Sabina

30 radnych będzie reprezentować nas 
w Sejmiku Województwa Opolskiego:

1. Buła Andrzej 
2. Byczkowski Dariusz
3. Czaja Herbert
4. Czochara Katarzyna
5. Donitza Ryszard
6. Fornal Leszek
7. Jastrzembski Antoni
8. Kasiura Andrzej
9. Kolek Roman
10. Kołodziej Hubert
11. Konopka Antoni
12. Kostuś Tomasz

13. Kotyś Józef
14. Krajczy Norbert
15. Kuchczyński Ryszard
16. Kurek Elżbieta
17. Niedźwiedzki Jerzy
18. Nowosielska Sabina
19. Porowska Violetta
20. Pyziak Kazimierz
21. Rakoczy Stanisław
22. Rasch Norbert
23. Sałacki Andrzej
24. Sawicki Grzegorz
25. Szymański Arkadiusz
26. Wierdak Bogsław
27. Wilczyńska Jolanta
28. Wyczałkowski Bogdan
29. Zembaczyński Ryszard
30. Ziółko Zbigniew
W I turze, 16 listopada udało się także 

wyłonić Burmistrza Głubczyc, którym 
został Pan Adam Krupa.

W Gminie Kietrz, Gminie Baborów  
i Gminie Branice odbyła się II tura wy-
borów na burmistrza/wójta gminy. W II 
turze, która odbyła się 30 listopada na 
Burmistrza Gminy Kietrz wybrano Pana 
Krzysztofa Łobosa. Burmistrzem Ba-
borowa została ponownie Pani Elżbieta 
Kielska, a stanowisko Wójta Branic objął 
Pan Sebastian Baca.

Z tej okazji przez dwa dni – 7 i 8 listo-
pada br. Wystawiane były spektakle te-
atralne. W piątek był to poranek teatralny, 
a w sobotę wieczór teatralny. 

Na gali wystawiono cztery spektakle – 
„Romeo i Julia”, „Etiuda plastyczna”, „Osioł” 
i „Idiotka na niby”. 

Sztuka „Romeo i Julia” przedstawiona 
został jako gra cieni i wykonana przez 
grupę licealną. „Etiuda plastyczna” w wy-
konaniu gimnazjalistów była przestrogą 
przed zażywaniem narkotyków. „Osioł” 
to zabawna historia w wykonaniu dzieci, 

20 lat pracy artysty 
Waldemara Lankaufa

Pan Waldemar Lankauf to nauczyciel języka polskiego, ale również z zami-
łowania reżyser teatralny. W swoim bogatym dorobku artystycznym zało-
żył kilka amatorskich teatrów, w tym między innymi w Głubczycach. 20 le-
cie pracy artystycznej Pana Waldemara Lankaufa zostało uczczone w iście 
artystyczny sposób w ramach tegorocznych Głubczyckich Dni Kultury.

opowiadająca o tym do czego prowadzi 
nadmierna chciwość. Ostatnia sztuka – 
„Idiotka na niby” opowiada o właściwym 

Koledze i przyjacielowi 
Waldemarowi Launkaufowi 
z okazji jubileuszu XX-lecia 
pracy artystycznej

Za dwadzieścia twórczych lat,
Za sztuki scenicznej dobry smak;
Za przeżyć duchowych moc,
Za wrażeń i emocji pełen trzos;
Za teatralnego Parnasu szczyt,
Za jedyny, niepowtarzalny styl;
Za żywe słowo i jego sens,
Za mądrość i spektaklu treść;
Za teatru umiłowanie,
Za młodych talentów odkrywanie;
Za konkursy, przeglądy i festiwale,
Za laury i nagrody, a tych niemało;
Za warsztaty i projekty,
Za życzliwość i uśmiechy;
Za poszukiwania twórcze,
Za klasyki i awangardy łącze;
Za wysoki poziom przedsięwzięcia,
Za dbałość o kulturę i osiągnięcia;
Za całe mnóstwo grup scenicznych,
Za dzieci i młodzież rozwój artystyczny;
Za zachwyt i pełen blask,
Za to, że jesteś wśród nas
Dziękuję”

Maria Farasiewicz

traktowaniu ludzi. 
Tego dnia nie mogło oczywiście za-

braknąć gratulacji i kwiatów złożonych 
na ręce jubilata. 

Pan Waldemar Lankauf w trakcie swej 
20 letniej pracy na scenie wzruszał i za-
chwycał a jego szeroki dorobek artystycz-
ny jest znany w całym kraju. 

Redakcja

Starostwo Powiatowe
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Obchody te zainaugurowane zostały 
wieczorem autorskim Marii Farasiewicz 
zatytułowanym „TEKSTY W ROZSYPCE”. 
Spotkanie to odbyło się 27 października 
o godz. 19.00 w klubie „Na skrzyżowa-
niu” Miejskiego Ośrodka Kultury. Maria 
Farasiewicz z licznie zgromadzonymi 
podzieliła się swą twórczością. W ponad 
dwugodzinnym programie przytoczyła 
utwory prozatorskie, w tym fragmenty 
swych opowieści autobiograficznych, 
barwne reportaże, teksty o charakterze 
wspomnieniowym, wiersze tematyczne, 
refleksyjne, okolicznościowe i inne. Nie 
mogło też zabraknąć poezji śpiewanej z 
muzyką Józefa Kaniowskiego.

W kolejnym dniu, czyli 28 października 
br. w mury głubczyckiego „Mechanika” 
przybył gość specjalny – Marek Nędza, 
absolwent tej szkoły, zawodowy aktor Te-
atru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Spotkał 
się z młodzieżą, dyrekcją i nauczycielami 
ZSM, gdzie stawiał pierwsze kroki sce-
niczne w Teatrze TRADYCJA. W sposób 
barwny opowiadał o swojej przygodzie 
z teatrem i pracy zawodowej. Były wspo-
mnienia i wzruszenia.

Jeszcze tego samego dnia o godz. 
16.00 w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Głubczycach Marek 
Nędza przeprowadził warsztaty aktorskie 
dla ponad 20 – osobowej grupy młodzie-
ży z „Mechanika”. Takie warsztaty odbyły 
się również w dniu następnym, czyli 29 
października.

W ramach obchodów jubileuszowych 
Mietek Zając – od lat siedmiu związany 
z teatrem TRADYCJA, w szkołach ponad-
gimnazjalnych Głubczyc zaprezentował 
monodram „Skąd ta wrażliwość” Irene-
usza Iredyńskiego w reżyserii Marii Fara-
siewicz. 29 października w Zespole Szkół 
Mechanicznych oraz w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego, zaś 30 
października w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących. Młodzież doceniła jedno-
osobowe zmagania Mietka z niełatwą 
materią dramaturgiczną, nagradzając go 
gromkimi i żywiołowymi brawami.

O jubileuszu TRADYCJI

W dniach 27 – 30 października br. miały miejsce uroczyste obchody ju-
bileuszowe 20 – lecia teatru „Tradycja” Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Głubczycach , założonego i prowadzonego społecznie przez Marię Fara-
siewicz.

Uwieńczeniem jubileuszowych ob-
chodów była niewątpliwie uroczysta 
gala, która odbyła się 30 października o 
godz. 17.00. Różnorodny pod względem 
formy i stylu 3 – godzinny koncert jubi-
leuszowy prowadzili Maria Farasiewicz 
oraz Zbigniew Ziółko- dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Głubczycach.

Tego jubileuszowego wieczoru na 
widowni zasiedli przedstawiciele władz 
samorządowych ze starostą Józefem Ko-
ziną i wicestarostą Ireną Sapą na czele, 
radni różnych szczebli, byli dyrektorzy 
ZSM, emerytowani i obecni nauczyciele, 
animatorzy kultury z różnych zakątków 
Opolszczyzny, uczniowie i absolwenci 
„Mechanika”, ówcześni i obecni aktorzy 
TRADYCJI, sympatycy i inni.

Wiele wrażeń artystycznych dostarczył 
wokalny występ Marka Nędzy, który po-
dzielił się z widownią swymi refleksjami, a 
także Arkadiusza Kulki, jednego z pierw-
szych aktorów „TRADYCJI”, który przybył 
z Warszawy. Punktem kulminacyjnym 
programu były niewątpliwie liczne gratu-
lacje, laudacje, życzenia, podziękowania 
kierowane na ręce pani Marii Farasiewicz, 
twórczyni teatru.

Oto pan Marszałek Województwa 
Opolskiego nadał Marii Farasiweicz od-
znakę Honorową „ Za zasługi dla Woje-
wództwa Opolskiego”.

W jego imieniu wręczenia tej zaszczyt-

a także samorządu uczniowskiego ZSM 
reprezentowanego przez jego opiekuna 
Elżbietę Śmidodę i grupę młodzieży. Były 
kwiaty od absolwentów – byłych człon-
ków teatru TRADYCJA i wzruszające sło-
wa wdzięczności od Mietka Zająca. Zaś 
wierszowana historia TRADYCJI autor-
stwa wicedyrektor Ilony Klepackiej wzbu-
dziła powszechny aplauz.

Ważnym momentem gali było wrę-
czenie Marii Farasiweicz najważniejszego 
odznaczenia harcerskiego tzw. lilijki „Nie-
zawodny Przyjaciel”, będącej najwyższym 
uznaniem i podziękowaniem za oddaną 
pomoc Komendzie Hufca ZHP Głubczy-
ce. Ową lilijkę wręczył Komendant Hufca 
ZHP – Ryszard Kańtoch w imieniu Adama 
Krupy – przewodniczącego Rady Przyja-
ciół Harcerstwa, burmistrza Jana Krówki 
i własnym. Bukiety kwiatów , upominki, 
statuetki, to dowody uznania za 20 – le-
cie działalności teatru TRADYCJA, sze-
reg osiągnięć szczebla wojewódzkiego i 
centralnego oraz współtworzenie życia 
kulturalnego lokalnego środowiska i re-
gionu.

W bogatym programie koncertu ga-
lowego teatr „TRADYCJA” ZSM zaprezen-
tował sześć interesujących i zabawnych 
odsłon satyrycznych. Nie mogło też 
zabraknąć występów wokalnych przy 
akompaniamencie i z muzyką Józefa 
Kaniowskiego. Ponadto współpracujący 
z TRADYCJĄ tancerze Opolskiej Szkoły 
Tańca ROYAL DANCE CENTER filia Głub-
czyce Tomasza Nawrockiego uatrakcyjnili 
galę jubileuszową ciekawymi układami 
tanecznymi.

Podczas uroczystości Maria Farasie-
wicz  podziękowała licznemu gronu 
współpracowników za życzliwość, okaza-
ną pomoc, wsparcie i zrozumienie. Wrę-
czyła przy tym dyplomy i symboliczne 
kwiaty. Telewizja Głubczyc zarejestrowa-
ła koncert galowy XX- lecia teatru TRADY-
CJA, który w stosownym czasie zostanie 
wyemitowany.

Redakcja

nej odznaki dokonał radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego – Zbigniew Ziółko. On także 
wręczył symboliczną statuetkę za 20 lat 
współpracy z MOK w Głubczycach. Po-
nadto reprezentująca Urząd Marszałkow-
ski w Opolu – Joanna Wilk wręczyła Marii 
Farasiewicz laudację od pana Marszałka 
skierowaną do jej osoby oraz teatru TRA-
DYCJA. Z kolei dyrektor szkoły Jan Łata 
odczytał publicznie gratulacje i życzenia 
od Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny 
Bilik. Były słowa wdzięczności od burmi-
strza, reprezentowanego przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej – Kazimierza 
Naumczyka i środowiska Kresowiaków 
oraz wicestarosty Ireny Sapy. Do ciepłych 
życzeń i dowodów uznania dołączyła się 
prezes ZNP – Xenia Wacławik, jak i prezes 
klubu HDK – Elżbieta Kubal. Wiele mi-
łych słów padło z ust dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego – Tedeusza Eckerta, 
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BEZ BARIER to swoista lekcja tolerancji, 
akceptacji i solidaryzmu z tymi, dla któ-
rych los nie był łaskawy, bo obarczył brze-
mieniem niepełnosprawności czy nieule-
czalnej choroby. Razem na scenie, we 
wspólnocie dzieci i młodzież specjalnej 
troski wraz ze zdrowymi rówieśnikami.

Tu wszyscy są tacy sami.
Program BEZ BARIER popularyzuje 

ideę integracji. Pokazuje, że dzieci nie-
pełnosprawne świetnie funkcjonują i 
uspołeczniają się  w gronie kolegów i 
koleżanek w grupie przedszkolnej czy 
w zespole klasowym szkoły masowej. W 
programie BEZ BARIER biorą udział pla-
cówki oświatowe i terapeutyczno – opie-
kuńcze Powiatu Głubczyckiego. Od wielu 
lat cieszy się uznaniem i popularnością w 
lokalnym środowisku.

Program integracyjny BEZ BARIER ma 
charakter artystyczny oraz informacyjno 

11 lat BEZ BARIER

W dniach 3 i 5 listopada br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Głubczycach w ramach Głubczyckich Dni Kultury od-
była się jedenasta edycja programu integracyjnego BEZ BARIER. 3 listo-
pada z udziałem dzieci, a 5 listopada z udziałem młodzieży i dorosłych. 
Twórcą, reżyserem i prowadzącą program od jego zarania jest Maria Fara-
siewicz – społecznik i rzecznik idei integracji na ziemi głubczyckiej.

Miała ona charakter uroczysty, bo-
wiem zostały wręczone statuetki  „Głub-
czyckiego Lwa”, dorocznie przyznawana 
przez Radę Powiatu w różnych katego-
riach za szczególne osiągnięcia mające 
istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu 
Głubczyckiego.

W tym roku statuetki „Głubczyckiego 
Lwa” przyznano w kategoriach zbiorowych, 
a otrzymały je dwa zespoły: teatr  TRADY-
CJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach działający pod kierownictwem 
Marii Farasiewicz został uhonorowany w 
kategorii „Działalność społeczna i charyta-
tywna” , z kolei zespół wokalny „Uśmiech” 

Głubczyckie Lwy 
rozdane

W piątek 7 listopada br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu IV 
kadencji.

z gminy Branice kierowany przez Józefa 
Kaniowskiego wyróżniony w kategorii „ 
Promocja Powiatu Głubczyckiego”.

Te prestiżowe statuetki zostały wrę-
czone zespołom przez starostę głub-
czyckiego – Pana Józefa Kozinę oraz 
przewodniczącego Rady Powiatu – Pana 
Stanisława Krzaczkowskiego. Były gratu-
lacje i życzenia dalszych sukcesów. Tak 
teatr TRADYCJA jak i zespół „Uśmiech” w 
ramach podziękowania za to szczególne 
wyróżnienie zaprezentowały symbolicz-
ny wycinek swej pracy artystycznej: żywe 
słowo i gromki śpiew!

Redakcja

Szkolna społeczność SOSW mogła 
przedstawić swój artystyczny program 
w dwóch prezentacjach. Uczniowie pla-
cówki w dniu integracyjnym dla przed-
szkoli i szkół podstawowych zaśpiewali 
piosenkę pt .”W przyjaźni tkwi siła„ oraz 
zatańczyli taniec grupowy do utworu  

Spotkanie integracyjne

Soul Control pt” Chocolate”. Całą prezen-
tację wraz z uczniami przygotowały Jaon-
na Adamowicz i Elżbieta Szumska.

Drugi dzień „Bez Barier” był poświę-
cony prezentacjom młodzieży starszej . 
SOSW reprezentował jak co roku Mateusz 
Jacheć i zespół Kaktus. Wyjątkowo Mate-

Dnia 3 i 5 listopada 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Głubczycach 
odbyło się coroczne spotkanie integracyjne „Bez Barier” prowadzone 
przez główną organizatorkę Marię Farasiewicz. Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy również miał zaszczyt brać udział w tej szlachetnej im-
prezie.

Otwarcia uroczystości dokonała Hali-
na Bilik – Opolski Kurator Oświaty. 

Z przemówieniami okolicznościowymi 
wystąpili min. Wojewoda Opolski – Ry-
szard Wilczyński, Wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego – Barbara Kamiń-
ska, przewodnicząca ZNP Opolszczyzny 
– Wanda Sobiborowicz, przewodniczący 
Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” - 
Piotr Pakosz i inni. Były podziękowania, 
słowa uznania dla nauczycieli podejmu-
jących trud pracy dydaktycznej w nieła-
twych dla edukacji czasach. 

Na Wojewódzki Dzień Edukacji Naro-
dowej została zaproszona liczna grupa 
nauczycieli Powiatu Głubczyckiego, któ-
rym wręczono odznaczenia państwowe 
– Medal za Długoletnią Służbę, Medale 
Komisji Edukacji Narodowej oraz Na-
grody Ministra Edukacji Narodowej, a to 
świadczy o wysokim poziomie edukacji i 
efektach nauczania w szkołach Powiatu 
Głubczyckiego.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę 
został przyznany Tadeuszowi Krupie (ZS 
Branice).

Srebrnymi medalami za Długoletnią 
Służbę zostali odznaczeni: Maria Farasie-
wicz (ZSM), Bożena Ustrzycka (ZSO), Ewa 

Wojewódzki Dzień 
Edukacji Narodowej

Dnia 15 października br. w Centrum Wydawniczo - Księgowym w Opolu 
przy ul. Wrocławskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej. 

Pigulska (ZSO), Teresa Czyszczoń (ZS Bra-
nice) i Małgorzata Podkówka (ZS Branice).

Brązowym medalem za Długoletnią 
Służbę zostali uhonorowani: Katarzyna 
Jasińska – Kaliwoda (ZSO), Tomasz Kali-
woda (ZSM), Ewa Wyrwalec (ZSM) oraz 
Marek Malewicz (ZSM). 

Wręczenia tych odznaczeń w imie-
niu prezydenta RP dokonali: Wojewoda 
Opolski – Ryszard Wilczyński oraz Wice-
wojewoda Opolski – Antoni Jastrzębski. 

Z kolei Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej w imieniu pani Minister wręczone 
zostały przez Opolskiego Kuratora Oświa-
ty – Halinę Bilik i Opolskiego Wicekurato-
ra Oświaty – Rafała Rippla. A otrzymali 
je: Teresa Rafalska – Ogar (emerytowana 
wicedyrektor SP nr 1), Bogdan Kulik (ZS 
Piotrowice), Bożena Ustrzycka (ZSO) oraz 
Stanisława Wiciak (ZSO).

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 
została uhonorowana Lidia Szpak (ZS 
Branice)  z kolei Nagrodę Opolskiego Ku-
ratora Oświaty - Dorota Wierzba ( ZSCKR), 
a została jej wręczona przez panią Ku-
rator podczas uroczystej akademii z ok. 
60-lecia ZSCKR w Głubczycach, dnia 24 
października br. 

Redakcja

– edukacyjny. Oprócz licznych, barwnych 
prezentacji scenicznych, na scenie poja-
wiają się specjaliści, rodzice, psychologo-
wie, terapeuci,  księża, nauczyciele, czyli 
ci, którzy ofiarują swoją pomoc, wiedzę, 
doświadczenie i wsparcie osobom nie-
pełnosprawnym.

Integracji stale trzeba się uczyć!
Redakcja

usz nie przedstawił swojej gry na trąbce 
tak bardzo lubianą przez publiczność, za 
to wykazał się wokalnie. Wraz z zespołem 
zaśpiewał piosenkę pt. „Dwa proste sło-
wa”. Natomiast zespół taneczny Kaktus 

nie rozczarował swojej widowni i przed-
stawił się w formie tanecznej w układzie 
do piosenki Enrique Iglesias’a – „Bailan-
do”. Prezentację do tego programu przy-
gotowały wraz z uczniami Agnieszka Seń 
i Joanna Cieślik.

Dwa dni Bez Barier były dla uczniów 
SOSW po raz kolejny mile spędzonym 
czasem, który będzie wspominany z 
uśmiechem na twarzy i radością z moż-
liwości pokazania swoich umiejętności 
społeczności lokalnej.
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Poświęcone tradycji obdarowywania 
się prezentami widowisko – pokazało 
jednocześnie, że wiara w Świętego Miko-
łaja jest wszystkim potrzebna. Daje nie 
tylko dzieciom możliwość poczucia ma-
gii świąt, ale także uczy cierpliwości, do-
brego zachowania i wielu pozytywnych 

Spotkanie ze  
Św. Mikołajem 

Dnia 04 grudnia 2014 roku w świetlicy szkol-
nej Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach odbyło się spotkanie ze Św. Mikołajem. W 
oczekiwaniu na przybycie zacnego gościa dzieci 
pracowników szkoły obejrzały spektakl słowno 
– muzyczny przygotowany przez członków Sa-
morządu Uczniowskiego ZSM pod opieką Elż-
biety Śmidody. 

postaw. A i samym rodzicom pomaga 
spełnić dziecięce marzenia.

Następnie do sali przybył wyczekiwa-
ny przez wszystkich Św. Mikołaj. Zacny 
gość przywitał się z zebranymi i rozdał 
prezenty. Żeby jednak Świętemu nie było 

04 listopada 2014 roku w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Głubczycach odbył się spektakl „Zacza-
rowany Prezent” teatru „Kurtyna” z Kra-
kowa. Przedstawienia wystawiane przez 
teatr powsta-
ły o założenia 
mer ytor yczne 
określone przez 
pedagogów i 
nauczycieli z 
którymi współ-
pracuje teatr 
„Kurtyna”. 

„Zaczarowa-
ny prezent” – 
baśń profilaktyczna oczarowała naszych 
uczniów. Główny bohater wokół którego 
rozwijał się wątek, na początku wydaje 
się imponować dzieciom swoim cwaniac-
twem i aroganckim zachowaniem. Jednak 
po dłuższej chwili uczniowie dostrzegają 

„Zaczarowany 
Prezent” w SOSW

negatywne cechy Adasia. Przedstawienie 
dzieciom dobrego i złego zachowania w 
fantastyczny, a zarazem przyjazny spo-
sób jest wielką sztuką. Istotna jest także 
bliskość obcowania dziecka z aktorem, 

która przybli-
ża urok teatru. 
Spektakle prowa-
dzone przez teatr 
„Kurtyna” zawsze 
idealnie przeło-
żone są na język 
dzieci, dotykają 
ważnych tema-
tów z którymi 
uczniowie wciąż 

stykają się na co dzień w swoim życiu, 
środowisku szkolnym, rówieśniczym i ro-
dzinnym. 

Wszystkim uczniom bardzo podobał 
się spektakl, ze niecierpliwieniem i cieka-
wością czekamy na nowe przedstawienia.

Koncert adresowany był do osadzo-
nych w Zakładzie Karnym w Głubczy-
cach, a wykonany przez teatr TRADYCJA 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach pod kierownictwem Marii Fara-
siewicz, z jej udziałem jak i zaproszonych 
solistów. Występujący pieśnią, poezją i 
narracją uczcili pamięć wielkiego Papieża 
– Polaka, złożyli Mu tym samym hołd, a 
odbiorcom przybliżyli naukę miłości, któ-
rej świadectwo dał Jan Paweł II.

W programie papieskim wybrzmiały 
utwory autorstwa Karola Wojtyły, pieśni 
oazowe oraz te, które towarzyszyły Ojcu 
Świętemu podczas Jego pielgrzymek do 
Ojczyzny. Nie mogło też zabraknąć sym-
bolicznej BARKI.

Koncert ku czci św. Jana Pawła II dla 

TRADYCJA dla 
Zakładu Karnego

osadzonych to swoista lekcja wiary, na-
dziei, a przede wszystkim miłości bliźnie-
go. To także ważne ogniwo resocjalizacji. 

To już kolejne z przedsięwzięć arty-
stycznych teatru TRADYCJA ZSM przygo-
towane dla tej grupy odbiorców.

W programie papieskim wystąpili soli-
ści i recyatatorzy czyli: Kinga Chuchla–Pal, 
Maria Farasiewicz, Iwona Halikowska, Ga-
briela Karaczyn, Beata Krzaczkowska, Na-
talia Stańczyk, Aleksandra Richter, Mietek 
Zając oraz zespół wokalny MUNDUREK 
(klasa policyjna) w składzie: Karolina Ha-
likowska, Kamil Kaźmierczak, Joanna Ko-
nopacka, Mateusz Kościelny, Dominika 
Martowłos, Natalia Sadło i Edyta Romec. 
Nad stroną akustyczno-techniczną czu-
wali: Dawid Szulborski i Kacper Dąbrowa.

Na refleksyjną nutę
Cztery minione lata. Kredyt zaufania;
Nowe wyzwania, nowe obowiązki,
Nowe twarze i nowe działania.
Samorządowe i społeczne realia
ubrane w litanię człowieczeństwa.

Odkrywasz się na nowo, ciągle uczysz;
Ofiarujesz to, co masz cennego:
Wiedzę, talent, doświadczenie, otwarte serce i  
    uśmiech –
Wreszcie siebie samego.

Dostrzegasz w drugim człowieku brata;
Czynisz dobro, gdy wokół wiele zła.
Nie zapominasz o potrzebujących,
Brzemię choroby i cierpienia niosących.

Masz w sobie empatię, życzliwość;
Radość dziecka , łzy wzruszenia i … tkliwość
Upadasz z pokorą i podnosisz się zwycięsko;
Wiara w Opatrzność i bliźnich to twa siła wielka!

„Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, 
    nie jest mi obce” –
Powie starorzymski poeta;
Niech się staną maksymą codzienności,
W której nie brak trosk i kłopotów!

Zamykasz pewien etap życia;
Czas na podsumowanie.
Tak naprawdę liczy się tylko miłość:
Do Boga, ludzi i siebie nawzajem.

Prezesem, dyrektorem, radnym się bywa;
Wiele by można tu rzec…
Otwórz się więc na nową rzeczywistość,
A dostrzeżesz w niej bogatą treść!

Cztery minione lata. Kredyt zaufania.
A życie toczy się dalej i dyktuje kolejne zadania.
Tyle się wokół nas dzieje i dziać będzie
Bądź więc zawsze człowiekiem i niech człowiek 
    w tobie zwycięży!

Maria Farasiewicz

Okres jesienno-zimowy z uwagi na 
pogorszenie warunków atmosferycznych 
zwiększa ryzyko występowania zdarzeń 
drogowych. Mokre, śliskie nawierzchnie, 
zamglenia, szybko zapadający zmierzch 
powodują, że wydłuża się droga hamo-
wania, a niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego są mniej widoczni. Co robić 
by było bezpiecznie?

Przede wszystkim nie zapominajmy, 
że przepisy ruchu drogowego obowią-
zują wszystkich, zarówno kierowców jak 
i pieszych. Ponadto od każdego uczestni-
ka ruchu drogowego oczekuje się ostroż-
ności, zdrowego rozsądku i wyobraźni.

Aby na drogach było bezpieczniej 
pieszym przypominamy: po zmierzchu, 
poza obszarem zabudowanym mamy 
obowiązek używania elementów odbla-

Prewencja
Bądź widoczny na drodze, uważaj na siebie i innych!!!

skowych, w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu drogowego, chyba że 
poruszamy się po drodze przeznaczonej 
wyłącznie dla pieszych lub po chodni-
ku, chodzimy lewą stroną drogi, dzięki 
temu będziemy widzieć nadjeżdżający z 
przeciwka pojazd, korzystamy z przejść 
dla pieszych, ścieżek, dróg przeznaczo-
nych dla pieszych, kierowcy w pobliżu 
tych miejsc zachowują większą czujność 
i ostrożność, niedozwolone jest wycho-
dzenia na drogę zza przeszkody, na czer-
wonym świetle, wprost przed jadący po-
jazd, przebieganie przez jezdnię, dbajmy 
o bezpieczeństwo naszych dzieci- dziec-
ko do lat 7 może korzystać z drogi tylko 
pod opieką osoby, która osiągnęła wiek 
co najmniej 10 lat - nie dotyczy to strefy 
zamieszkania, pilnujmy, by dzieciaki nosi-

ły odblaski.
Kierowco – szczególną uwagę zwróć 

na pieszych. W kontakcie z pojazdem ma 
znacznie mniejsze szanse na przeżycie 
niż kierowca!
l zwolnij przed przejściem dla pieszych, 

zatrzymaj się, gdy pieszy ma zamiar 
przejść przez jezdnię,

l dostosuj prędkość jazdy do panują-
cych warunków na drodze,

l nie wyprzedzaj na przejściach dla pie-
szych lub tuż przed nimi,

l zwracaj uwagę na pobocze, którym 
mogą poruszać się piesi,

l przewidując niekorzystną pogodę roz-
waż zmianę opon na zimowe,

l skontroluj oświetlenie pojazdu, stan 
wycieraczek, poziom i jakość płynu do 
spryskiwaczy. Brudne szyby mogą po-
ważnie utrudnić lub nawet uniemożli-
wić jazdę.

l przestrzegaj znaków i sygnałów drogo-
wych.
Bądź widoczny na drodze, uważaj na 

siebie i innych!!!

Dnia 16 października br. o godz. 17:00 w sali rozpraw głubczyckiego sądu 
miało miejsce niecodzienne wydarzenie, a mianowicie koncert ku czci  
św. Jana Pawła II w 36 rocznicę pontyfikatu.

smutno, dzieci przygotowały dla niego 
piękne piosenki i wiersze. Pomimo braku 
białego puchu, jak co roku Św. Mikołaj 
przybył na czas i obiecał, że przybędzie 
tu za rok! 

Elżbieta Śmidoda
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Starostwo Powiatowe

Osobom, którym upłynął okres, na jaki 
została im przyznana renta strukturalna 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, a które nie osiągnęły 
jeszcze powszechnego wieku emerytal-
nego, przysługuje okresowa emerytura 
rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. 
Emerytura okresowa przysługuje w wy-
sokości emerytury podstawowej - bez 
względu na posiadany okres podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Do okresowej emerytury rolniczej sto-
suje się odpowiednio przepisy ustawy 
dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa 
emerytura rolnicza podlega zawieszeniu 
(w odpowiedniej części), jeżeli emeryt 
nie zaprzestanie prowadzenia działalno-
ści rolniczej w rozumieniu ustawy oraz 
zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody 
z tytułu działalności pozarolniczej pod-
legającej ubezpieczeniu społecznemu 
w wysokości powodującej zmniejszenie 
świadczenia. 

Przy emeryturze okresowej są wypła-
cane dodatki przyznane na podstawie 
odrębnych przepisów.

Osoba zainteresowana, która utraci 
prawo do renty strukturalnej, a która 
nie osiągnęła wieku emerytalnego, 
powinna zwrócić się do Oddziału Re-
gionalnego lub Placówki Terenowej 
KRUS, tj. do jednostki właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania, 
z wnioskiem o przyznanie prawa do 
okresowej emerytury rolniczej. Do 
wniosku powinna dołączyć kopię de-
cyzji ARiMR przyznającej rentę struk-
turalną.

Z chwilą osiągnięcia wieku emerytal-
nego okresowa emerytura rolnicza zo-
stanie z urzędu zamieniona na emeryturę 
rolniczą, jeżeli uprawniony do emerytu-
ry okresowej będzie legitymował się co 
najmniej 25-letnim okresem rolniczego 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 
2013 roku weszły w życie przepisy usta-
wy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, 
poz.637), które stanowią o stopniowym 
podwyższaniu i zrównaniu wieku emery-
talnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. 

W związku z powyższym wiek eme-
rytalny jest stopniowo podwyższany od 
dnia 1 stycznia

2013 roku (o 1 miesiąc w każdym 
kwartale) dla kobiet urodzonych po dniu 
31 grudnia 1952r. i mężczyzn urodzonych 
po dniu 31 grudnia 1947 roku.

Pełnym wiekiem emerytalnym wy-
noszącym 67 lat objęte są kobiety uro-
dzone po dniu 30 września 1973 roku i 
mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 
1953 roku. 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym 
rolników umożliwia przyznanie ubez-
pieczonemu rolnikowi, także emerytury 
(tzw. wcześniejszej) przy spełnieniu łącz-
nie następujących warunków :
l osiągnięciu wieku 55 lat, jeśli jest ko-

bieta albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, 
l podleganiu ubezpieczeniu emerytal-

no-rentowemu przez okres co najmniej 
30 lat,

l zaprzestaniu prowadzenia działalności 
rolniczej.
Zgodnie ze zmianami wprowadzo-

nymi ustawą z dnia 11 maja 2012 roku 
rolnicy będą mieli możliwość korzy-
stania z emerytury wcześniejszej na 
dotychczasowych zasadach, jeśli wy-
mienione warunki spełnią do dnia 31 
grudnia 2017 roku.

Tak więc z emerytur tych będą mogły 
skorzystać wyłącznie kobiety urodzone 
przed dniem 1 stycznia 1963 roku i męż-
czyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 
1958 roku.

Przypominamy!
Jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy 

rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej 
Placówki Terenowej lub Oddziału Kasy 
jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Zgłoszenia może dokonać poszkodo-
wany lub inna osoba, osobiście, za po-
średnictwem poczty, telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną. 

Okresowa emerytura 
rolnicza

W tym roku uroczystość odbyła się 
pod hasłem „Śpiewać każdy może…” 
Uczestnicy przygotowali oraz zaprezen-
towali ulubioną piosenkę.

Część oficjalną rozpoczęła Pani Dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Barbara 
Rosicka. Podczas swojego wystąpienia 
serdecznie powitała przybyłych gości, 
życzyła wspaniałej wspólnej zabawy oraz 
niezapomnianych przeżyć.

Część artystyczną rozpoczęli ucznio-
wie SOSW piosenką „W przyjaźni jest 
siła”. Kolejno zaprezentowały się dzieci 
i uczniowie z zaproszonych placówek 
oświatowych. Uczestnicy zachwycili 
przygotowanymi strojami, ruchem sce-
nicznym oraz występem.

Po wspaniałych prezentacjach przy-
szedł czas na nagrody. Prowadzący uro-
czystość wręczyli uczestnikom podzięko-
wania oraz puchary. Następnie uczniowie 
zaangażowali się we wspólną zabawę 
taneczną, gdzie mieli okazję nauczyć 

Dzień Integracji  
w SOSW

się krótkiego układu tanecznego, fanta-
zyjnie pomalować twarz oraz bawić się 
wśród ogromnej ilości balonów. Nauczy-
ciele oraz opiekunowie wymieniali się 
doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz 
wrażeniami podczas wspólnego poczę-
stunku.

Integracja uczy w naturalny sposób 
tolerancji, wrażliwości , otwartości, wyro-
zumiałości oraz serdeczności. Uczy wza-
jemnej akceptacji w oparciu o życzliwe 
odnoszenie się do innych, uczy radości 
z dawania. Pozwala zdobywać doświad-
czenia, że w szkole liczy się nie tylko wie-
dza, ale i serce. Pozwala pozbywać się 
egoizmu, uczy rozumieć innych. Powo-
duje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz 
współdziałania.

Z tego miejsca pragniemy jeszcze raz 
podziękować poszczególnym placów-
kom za udział w IV edycji Dnia Integracji, 
tym samym liczymy na spotkanie już za 
rok.

W zawodach wzięło udział 80 osób, z 
8 zespołów szkół specjalnych wojewódz-
twa opolskiego (Opole, Grodków, Głogó-
wek, Leśnica, K. Koźle, Kluczbork, Strzelce 
Op. oraz Głubczyce). 

Uroczystość otwarcia Mistrzostw w 
dniu 29 października 2014 zaszczycili 

XIX Wojewódzki 
Turniej Badmintona

swoją obecnością; Burmistrz Jan Krówka, 
Starszy Wizytator Kuratorium w Opolu 
Piotr Dańkowski, Dyrektor SOSW Barbara 
Rosicka. Sędziowie prowadzący turniej to 
Tomasz Kiszczyk oraz Dariusz Szałagan.

Zawodnicy startowali w sześciu kate-
goriach, za pierwsze trzy miejsca otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Najlepszymi którzy reprezentowali 
Powiat Głubczycki okazali się: I miejsce 
kategoria chłopcy młodsi Denis Marci-
nek, III miejsce kategoria mężczyzn Prze-
mysław Urbański, I miejsce dziewczęta 
młodsze Karolina Mirga, II miejsce dziew-
częta młodsze Wiktoria Mirga, I miejsce 
dziewczęta starsze Patrycja Urbańska. 

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali 
poczęstowani bardzo smacznym ciepłym 
posiłkiem przygotowanym przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w 
Głubczycach.

Tomasz Kiszczyk

23 października 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym, już po raz czwarty odbył się Dzień Integracji. W tym dniu nasza 
szkoła gościła uczniów i nauczycieli z: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach oraz Szkołę Podstawową z 
Gołuszowic.

29 października 2014r. w hali gimnastycznej ZOKiS w Głubczycach odbył 
się XIX Wojewódzki Turniej Badmintona.

W klasyfikacji drużynowej zdobyliśmy 
I miejsce przed Kluczborkiem, Leśnicą i 
Grodkowem.

Dziękujemy wolontariuszom z gimna-
zjum nr1, szkoły podstawowej nr1 za po-
moc w przeprowadzeniu zawodów.



8   Rzecz Powiatowa

Apel rozpoczął się wprowadzeniem 
warty honorowej oraz wciągnięciem flagi 
państwowej na maszt, po czym odśpie-
wano hymn państwowy. Po zameldowa-
niu się drużyn, komendant zameldował 
całą komendę burmistrzowi – Panu Jano-
wi Krówce. 

Pan Ryszard Kańtoch w swym prze-
mówieniu nawiązał do historycznych 
okoliczności odzyskania niepodległości i 
narodzin polskiego harcerstwa. 

Wśród zaproszonych gości byli mię-
dzy innymi: Pan Adam Kępiński – poseł 
na sejm RP, płk Mariusz Skulimowski - za-
stępca dowódcy 10 Opolskiej Brygady 
Logistycznej, płk. Marek Głuszczak – za-
stępca komendanta śląsko-małopolskie-
go oddziału straży granicznej w Racibo-
rzu, ppłk Janusz Gawłowski - dowódca 
I batalionu logistycznego 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej, mjr Dariusz Chą-
dziński - szef sekcji wychowawczej 10 
Opolskiej Brygady Logistycznej, płk Ste-
fan Szelka - prezes Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 
Opolu, kompania honorowa 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej, Stowarzyszenie 
Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich w Opolu, Pan Zbi-
gniew Ziółko – radny Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, Pan Adam Krupa - prze-
wodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa 
w Głubczycach oraz wiceprzewodniczący 
- Pan Robert Galara, a także najważniej-
sze władze powiatowe oraz gminne oraz 
przedstawiciele służb mundurowych na-

szego powiatu, przedstawiciele związ-
ków kombatanckich, organizacji i stowa-
rzyszeń, dyrektorzy szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych gminy Głubczyce, 
pracodawcy, nauczyciele oraz oczywiście 
druhny i druhowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Głubczycach – Pan Kazimierz Naumczyk, 
przewodnicząca kapituły przyznającej 
Herb Głubczyc – Pani Barbara Piechaczek 
oraz burmistrz Głubczyc – Pan Jan Krów-
ka wręczyli odznaczenie Herbu Głubczyc 
Panu ppłk Januszowi Gawłowskiemu – 
dowódcy I batalionu logistycznego 10 
Opolskiej Brygady Logistycznej „za kulty-
wowanie tradycji oręża wojska polskiego 
wśród harcerzy głubczyckich oraz za po-
moc w organizacji imprez państwowych, 
rocznic historycznych, rajdów, biwaków, a 
także harcerskich akcji letnich i zimowych”. 

„Za prowadzenie motywacji patrio-
tycznych i działalności służących upa-
miętnieniu chwalebnych czynów obroń-
ców i wyzwolicieli ojczyzny” prezes 
Zarządu Głównego Związku odznaczył 
Krzyżem Pamiątkowym 1943 i 1945 oraz 
Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii 
Wojska Polskiego 1943 i 1945 uhonoro-
wał Pana porucznik Władysława Olejnika.

Na wniosek Zarządu Związku Inwa-
lidów Wojennych RP w Głubczycach 
przyznano statuetki z okazji 95 rocznicy 
Związku. Pani Amelia Mamczak – Prezes 
Zarządu Związku Inwalidów Wojennych 
RP w Głubczycach wręczyła odznaczenia 
Panu Józefowi Kozinie – staroście głub-

Święto Niepodległości

31 października o godzinie 13:00 uro-
czyście otwarto obwodnicę Głubczyc. 
Przecięcia wstęgi dokonali przedstawi-
ciele lokalnych władz, w tym marszałek 
województwa opolskiego – Pan Andrzej 
Buła. Inicjatorem tego przedsięwzięcia 
były między innymi Pan Adam Krupa 
– obecny burmistrz Głubczyc. Obwod-

Obwodnica otwarta
nica rozciągająca się na długości około 
4 kilometrów na pewno pozytywnie 
wpłynie na usprawnienie komunikacji 
miejskiej. Inwestycja ta była realizowa-
na przez niecały rok, a jej koszt wyniósł 
26 mln zł, z czego ponad 22 mln zł to 
środki unijne. 

n

Wychowanka Daniela Jano Karolina 
Konik otrzymała z rąk Prezesa Polskiego 
Związku  Taekwondo Tadeusza Łobodę 
Nagrodę Ministra Sportu za wysokie wy-
niki na zawodach Międzynarodowych i 
Mistrzostwach Polski. Karolina Konik w 
tym roku została Mistrzynią Europy w 
Rymini we Włoszech w kategorii junio-
ra, zajęła I m i II m na Pucharze Europy 
Seniorów w Budapeszcie w walkach do 
62 kg seniorów, jest Mistrzynią Polski w 
walkach do 65 kg, wygrywała turnieje 
Międzynarodowe w Czechach: „Mora-
wa Open” i w Polsce: „ Masters Mazowia 

Nagroda Ministra 
Sportu

Cup”. Od dwóch lat należy do Kadry Na-
rodowej Polski, której jest silna podporą 
startując w drużynie w walkach, testach 
siły, technikach specjalnych. Wielokrotnie 
nagradzana była przez Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego i Burmistrza Głub-
czyc. Dwukrotnie otrzymała tytuł „Pry-
musa Opolszczyzny”. Jest bardzo młodą 
zawodniczką, która od następnego roku 
wkroczy w kategorię seniora już z tytu-
łem Mistrzyni Pucharu Europy Seniorów 
w walkach drużynowych. Wielkie gratula-
cję dla Karoliny za tak wspaniałe wyniki.

Podczas spotkań mikołajkowych 
dzieci biorą udział w interaktyw-
nej zabawie, która wciąga widza w 
wydarzenia na scenie, czyniąc go 
jednym z aktorów. Po za tym dzie-
ci maja okazję do poznania tradycji 
świąt Mogą również rozwinąć swoje 
talenty manualne poprzez robienie 
wieńców z siana, ozdabiania wła-
snoręcznie zrobionych muffinów 
czy dekorowania gwiazdek na cho-
inkę. Świetna zabawa dzieci, ich ra-
dość i dobro powoduje, że Święty 
Mikołaj odzyskuje głos i dzięki dzieciom 
wraca nadzieja, że święta odbędą się na 
czas. Cała impreza jest pełna Świątecznej 
atmosfery oraz uśmiechów maluchów. 

Opolski Odział Fundacji przeprowa-
dził akcje Mikołajki w Studenckim Cen-
trum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. 
Głubczycka jednostkę strzelecka repre-

Strzelcy na mikołajkach

W dniu 29 listopada, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS 
STRZELEC OSW im. płk Stanisława Glińskiego wzięli w ogólnopolskiej ak-
cji Mikołajki zorganizowanej przez Fundacją PKO BP. 

zentowali Aleksandra Głowacka, Adriana 
Krajczy, Grzegorz Tobiasiński, Mateusz 
Marcinko, Paweł Przysięzniuk, Dawid Mo-
rawiec, Michał Soczyński, Dawid Bednar-
czuk.

Uśmiech na twarzy dziecka- bezcenne. 

Grzegorz Tobasiński

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości w Głubczycach zostało 
uczczone 10 listopada w sposób bardzo uroczysty. Przez miasto kroczył 
pochód z komendantem Komendy Hufca ZHP – Ryszardem Kańtochem 
na czele. Przy dźwiękach orkiestry na uroczysty apel zmierzali żołnierze, 
harcerze, zuchy, przedstawiciele szkół, a także władz samorządowych, 
służb mundurowych, przedstawiciele zakładów pracy oraz kawaleria. 

czyckiemu, Panu Janowi Krówce – bur-
mistrzowi Głubczyc, a także Komendzie 
Hufca ZHP w Głubczycach.

Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała 
statuetki „Dar Serca” następującym oso-
bom: Panu płk Mariuszowi Skulimow-
skiemu - zastępcy dowódcy 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej w Opolu, Panu płk 
Markowi Głuszczakowi - zastępcy ko-
mendanta śląsko-małopolskiego oddzia-
łu straży granicznej w Raciborzu, Panu 
płk Stefanowi Szelce - prezesowi Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Opolu. 

Najserdeczniejsze podziękowania „za 
długoletnią współpracę z Komendą Huf-
ca ZHP w Głubczycach” zostały skiero-

wane w stronę Pana Jana Krówki – bur-
mistrza Głubczyc, oraz Pana mjr Dariusza 
Chądzińskiego - szefa sekcji wychowaw-
czej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej  
w Opolu. 

Krzyż i dyplom uznania z okazji 95 
lecia Związki Inwalidów Wojennych RP 
w Głubczycach przyznano głubczyckim 
strzelcom, w tym Panu Grzegorzowi To-
basińskiemu.

Pan Józef Kozina mówił o znaczeniu 
wolności, okolicznościach odzyskania 
niepodległości i walce o nią 4 pokoleń, a 
także kształtowaniu się państwa polskie-
go po roku 1918. Odzyskana wolność ma 
znaczenie również dzisiaj, a nasze nie-
podległe państwo wciąż się zmienia. 

Następnie Pan major Dariusz Chądziń-
ski przeprowadził niepodległościowy 
apel pamięci. 

Na zakończenie uroczystości delega-
cje złożyły hołd i kwiaty pod Pomnikiem 
Czynu Zbrojnego, po czym odśpiewano 
Rotę 

Redakcja

Gmina Głubczyce
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Głubczyckie Dni Kultury to cykl imprez 
kulturalnych o różnym charakterze. W te-
gorocznym kalendarzu Miejski Ośrodek 
Kultury w Głubczycach we współpracy 
z Biblioteką Publiczną, Teatrem Tradycja 
ZSM i Marią Farasiewicz, Wrocławskim 
Teatrem Muzycznym T – ART, Państwową 
Szkołą Muzyczną I st. im. I.J. Paderewskie-
go, Komendą Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego przygotował dla Państwa 35 
imprez. Pozwolę sobie wymienić je w ko-
lejności tematycznej. 

Literackie: spotkanie autorskie z pol-
skim pisarzem, miłośnikiem popkultury 
oraz muzyki rockowej Jakubem Ćwie-
kiem; wieczór poezji Agnieszki Osieckiej z 
muzyką Józefa Kaniowskiego w reż. Marii 
Farasiewicz; recital poety i kompozytora, 
barda lat 80 tych - Andrzeja Garczarka – 
legendy polskiej poezji śpiewanej; wie-
czór autorski Marii Farasiewicz „Teksty w 
rozsypce”. 

Muzyczne: Krzysztof Puma Piasecki – 
4set; jazz – Janusz Zdunek, Adam Stodol-
ski, Przemek Borowiecki; polsko – duński 
jazz - BEAM QUARTET; Dzień Patrona PSM 
Jana Ignacego Paderewskiego.

Widowisko: Lata 20 – te, Lata 30 – te; 
„Usłyszeć taniec” irish step dance, ameri-
can tap; musicale „Śpiąca Królewna”, „Sza-
tan z siódmej klasy”, „Skąpiec”; operetka 
„Statek Casablanca”.

Akademie tematyczne: Program pa-
pieski ku czci św. Jana Pawła II w wyk. 
Teatru Tradycja ZSM; Koncert ku czci św. 
Jana Pawła II; Uroczysta gala z okazji 60 – 
lecia ZSRCKU; Uroczystości patriotyczne i 
zlot Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
oraz Koncert Patriotyczny w reż. Józefa 

Głubczyckie Dni 
Kultury 2014

Kaniowskiego; Koncert „Rozkwitały pąki 
białych róż” w reż. Józefa Kaniowskiego; 
Koncert Galowy GDK; Program integra-
cyjny BEZ BARIER.

Teatralne: Spotkanie z aktorem Teatru 
Jaracza w Łodzi – Markiem Nędzą; Warsz-
taty aktorskie z aktorem Markiem Nędzą; 
Monodram „Skąd ta wrażliwość” w wyk. 
Mieczysława Zająca; Poranek teatralny 
w reż. Waldemara Lankaufa; Wieczór te-
atralny w reż. Waldemara Lankaufa.

Plastyczne: Otwarcie wystawy malar-
stwa Bronisława Skrzyńskiego.

Spotkania tematyczne: Renata Matu-
siak – w poszukiwaniu początku świata,  
spotkanie z podróżniczką; Spotkania kre-
sowe „Echa Kresów”.

Podczas tegorocznych Głubczyckich 
Dni Kultury świętowaliśmy również dwa 
jubileusze – XX lecie Teatru TRADYCJA 
ZSM i XX lecie pracy artystycznej Walde-
mara Lankaufa. 

W przyszłym roku odbędą się XXV 
Głubczyckie Dni Kultury i chcielibyśmy, 
żeby były przełomowe. Wstępnie planu-
jemy przeprowadzić je w zupełnie inny 
sposób niż dotychczas, a mianowicie 
w formie czterech projektów. Projekt 1, 
będą to warsztaty muzyczne (wokalne 
i instrumentalne); Projekt 2, warsztaty 
plastyczno – fotograficzne; Projekt 3, 
warsztaty teatralne; Projekt 4, warsztaty 
taneczne. Wszystkie warsztaty będą się 
kończyły prezentacją dorobku warszta-
tów i występami profesjonalnych arty-
stów z poszczególnych dziedzin. Jest to 
na razie propozycja, którą zweryfikują 
finanse i zainteresowanie społeczne. 

n

Do Frýdek-Místek przy-
jechało ponad 260 zawod-
ników z 4 państw. Starto-
wali reprezentanci Czech, 
Słowacji, Słowenii i Polski. 
Głubczycki Klub Taekwon-
do i klasy sportowe w Pie-
trowicach reprezentowała 
19 osobowa ekipa. Zawody 
odbywały się w trzech katego-
riach wiekowych: seniorzy, juniorzy i 
kadeci. W klasyfikacji generalnej Klubów 
po wspaniałym występie naszych zawod-
ników zajęliśmy I m przed Kadrą Narodo-
wą Słowenii. Kamila Ciechanowska otrzy-
mała puchar dla najlepszej zawodniczki 
turnieju natomiast Bartosz Słodkowski 
został nagrodzony pucharem „najlepszy 
z najlepszych”. Wyniki seniorów: Karolina 
Konik I m walki do 64 kg, Paulina Szpak 
I m układy i II m walki do 57 kg, Marta 
Wsiaki II m walki do 69 kg i III m układy, 
Bartosz Słodkowski I m walki powyżej 85 
kg i I m w turnieju mistrzów (walki najlep-

Międzynarodowy 
Turniej Taekwondo 
„Morawa Open 2014”

W dniach od 24-25.10.2014 odbył się w Czechach międzynarodowy tur-
niej taekwondo „Morawa Open 2014”. 

szych zawodników 
z poszczególnych 
kategorii wago-
wych), Adam An-
tończyk I m układy, 
Marcin Ćwikłowski 

III m walki do 64 kg. 
Juniorzy: Kamila Cie-

chanowska I m walki 
do 58 kg i II m układy, Ka-

rolina Konik I m walki do 63 kg, 
Daria Baran I m układy, Natalia Katańska I 
m układy, Olga Jabłońska II m układy, Oli-
wia Fulneczek II m układy. Kadeci: Kinga 
Sztucka I m walki do 50 kg, Barbara Mróz I 
m układy, Emilka Gużda II m układy, Mar-
cin Sagan I m układy i Paulina Węgrzyn 
odpadła w eliminacjach po wyrównanym 
pojedynku ze zwyciężczynią tej kategorii. 
Łącznie przywieźliśmy 13 medali złotych, 
6 srebrnych i 2 brązowe, razem 21 medali. 
Serdeczne gratulacje dla wszystkich za-
wodników za tak wspaniały występ.

DJ

W ramach projektu czesko – polskiego 
„Przyjaciele bez granic – Porozumiejmy 
się wspólnie” CZ.3.22/3.3.07/14.04351 
dzieci z Przedszkola w Zopowych oraz 
z oddziału przedszkolnego przy Ze-
spole Szkół w Pietrowicach w dniach 
09.10.2014r. oraz 21.10.2014r., uczestni-
czyły wspólnie z przedszkolakami z Krno-
wa w zajęciach edukacyjnych z wykorzy-
staniem tablicy interaktywnej. 

Dzieci polskie i czeskie podczas wspól-
nej zabawy z tablicą interaktywną roz-
poznawały zwierzęta po wyglądzie i 
odgłosach. Dobierały zwierzęta do ich 

Przedszkolne zabawy 
z tablicą interaktywną

naturalnych środowisk. Podczas wyko-
nywanych czynności, dzieci pokonywały 
barierę językową, ucząc się nazw zwie-
rząt w języku czeskim i polskim. Dzięki 
zastosowanej technologii informacyjnej, 
wychowankowie bardzo szybko przy-
swoili sobie wiedzę z zakresu przyrody. 
Przedstawiona wizualizacja wiedzy przy-
rodniczej, zachęcała do zajęć każdego 
przedszkolaka. Wszystkie dzieci były bar-
dzo zadowolone i pytały o to kiedy znów 
będą mogły pobawić się przy tablicy.

Bogusława Gawłowska

17 września grupa Króliczki zapro-
szona została do Czech, gdzie wraz z ró-
wieśnikami z tamtejszego przedszkola 
uczestniczyła w licznie przygotowanych 
konkurencjach sportowych na przed-
szkolnym placu zabaw Był tor przeszkód, 
skoki na trampolinie, jazda na hulajno-
gach i rowerkach trójkołowych oraz licz-
ne zabawy z wykorzystaniem sprzętu 
znajdującego się na podwórku. Po kon-
kurencjach sportowych w przedszkolu 
odbyły się warsztaty plastyczne podczas 
których dzieci wykonywały kolorowe 
wiatraczki.

Realizacja projektu, ma na celu po-
konywanie barier i różnic obu narodów, 
wskazanie wspólnych zainteresowań i 
zwyczajów. Wspólne spotkania pozwa-
lają na bezpośrednie kontakty również 
między nauczycielami, poznanie się oraz 
dzielenie nabytymi umiejętnościami, a 

Sportujemy razem
także wymianę doświadczeń w pracy z 
dziećmi. Po powrocie z Czech obserwuje-
my jak bardzo pozytywny wpływ na dzie-
ci ma nasza współpraca. Przedszkolaki nie 
boją się nawiązywać nowych kontaktów, 
wyrażać swoich emocji, podejmować 
nowych działań i zadań nawet w nowym 
obcym dla nich miejscu. Wśród dzieci nie 
ma granic, nie ma barier, nawet wcześniej 
nieznany Czeski język nie jest dla nich 
problemem i świetnie dogadywały się z 
kolegami i rozumiały co podczas zabaw 
i zajęć mówiły Panie z Czeskiego przed-
szkola.

Bardzo chcemy w dalszym ciągu reali-
zować naszą współpracę i zaprosiliśmy 
naszych czeskich przyjaciół do nas na 19 
listopada. Znowu będziemy wspólnie się 
bawić, a także chcemy Im pokazać i zwie-
dzić nasz piękny głubczycki ratusz.

Anna Semczuk, Przedszkole nr 2

Rozpoczął się kolejny rok współpracy polsko - czeskiej pomiędzy Puchat-
kowem, a zaprzyjaźnionym Przedszkolem Mikkulaska w Krnovie w ra-
mach projektu „Przedszkole bez granic”.

Gmina Głubczyce
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16 X zorganizowaliśmy imprezę inte-
gracyjną z rodzicami Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Zebranych witał plakat WITA-
MY W KRAINIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA, 
co już zapowiadało wiele atrakcji. Głów-
ną atrakcją były konkursy dla rodziców i 
dzieci. Przedszkolacy chętnie brały udział 
w konkursach: szukanie ukrytych ziem-
niaków, rzut ziemniakiem do kosza, bieg 
z ziemniakiem na łyżce, itp. Mamusie wy-
kazywały się umiejętnościami w obiera-
niu ziemniaków na czas i na najdłuższą 
obierkę. Zadania rozbawiły wszystkich i 
wywołały ducha rywalizacji. Obecny na 
imprezie jeden tatuś wykazał się dużą 
umiejętnością w rozpalaniu ogniska i 
pieczeniu przepysznych ziemniaków. 
Główną atrakcją był wybór Króla i Królo-
wej Ziemniaczanej Krainy. Dopełnieniem 
imprezy było wspólne degustowanie 
przygotowanych potraw przez rodziców. 
Były pyszne placki ziemniaczane, ziem-
niaczana sałatka, frytki oraz w roli głów-
nej pieczony ziemniak. Pobyt na świeżym 
powietrzu zrobił swoje. Apetyt dopisy-
wał zarówno dzieciom jak i dorosłym. 
Zorganizowane przez nasze przedszkole 
Święto Pieczonego Ziemniaka osiągnęło 
zamierzony cel. A mianowicie zintegro-
wało naszą przedszkolną społeczność, 
wzbogaciło wiadomości dzieci na temat 
ziemniaka, wyrobiło nawyk kultywowa-
nia tradycji.

Innym ciekawym wydarzeniem w 
Przedszkolu w Klisinie było uroczyste Pa-
sowanie na Przedszkolaka. Dzieci miały 
okazję zaprezentować swoje umiejętno-
ści nie tylko wokalno-artystyczne, jakie 
nabyły podczas codziennych zajęć, od 
miesiąca września. 

Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły oraz 
recytowały wiersze. Musiały wykazać się 

Co słychać w przedszkolu 
w Klisinie?

Miesiąc październik był miesiącem wielu atrakcji i imprez w przedszkolu 
w Klisinie.

umiejętnościami ubierania kapci, zje-
dzenia przygotowanej niespodzianki a 
przede wszystkim musiały opanować tre-
mę i wykazać się odwagą podczas wystę-
pów przed zgromadzoną publicznością. 
Towarzyszące tej uroczystości  emocje, 
widać było zarówno na twarzach dzieci 
jak i rodziców i babć.

Po części artystycznej nastąpiła część 
„oficjalna” czyli pasowanie na przedszko-
laka. Dzieci w biretach złożyły ślubowa-
nie:
Ja przedszkolak dzielny
Będę zawsze uśmiechnięty,
Będę słuchał swoje panie
I zjadał całe śniadanie.
Obiecuję chodzić do przedszkola,
Obiecuję uśmiechać się dookoła.
Obiecuję wszystko zjadać ze smakiem
Obiecuję być dzielnym przedszkolakiem.

Po czym zostały pasowane na przed-
szkolaka przez panią dyrektor mgr Teresę 
Zakrzyk za pomocą „magicznej kredki”. 
A od swojej pani otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Na pewno ta uroczystość na 
długo zostanie w pamięci dzieci i ich ro-
dziców.

Oprócz organizowanych wspólnych 
uroczystości z rodzicami bierzemy też 
udział w wielu programach i akcjach:
l	 Program Profilaktyczny „Przeciwdziała-

nie Agresji w Przedszkolu – Można Ina-
czej”. 

l	 Realizujemy program Akademii Aqu-

W dniach od 21-22.11.2014 odbył się 
w Ciechanowie międzynarodowy tur-
niej taekwondo „Master Mazowia Cup 
2014”. Do Ciechanowa przyjechało  po-
nad 250 zawodników z 6 państw. Star-
towali reprezentanci Czech, Litwy, Rosji, 
Gruzji, Białorusi i Kadra Narodowa Polski. 
Zawody odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: seniorzy i juniorzy. Po 
wspaniałym występie Naszych zawodni-
ków zdobyliśmy 6 złotych medali i jeden 
srebrny. Kamila Ciechanowska uznana 
za najlepszą zawodniczkę kategorii ju-
niorów zdobyła I m w układach i II m w 
walkach do 55 kg. i także w kategorii 
wiekowej seniorów otrzymała puchar za 
najlepszą zawodniczkę tej prestiżowej 
imprezy wygrywając układy i walki do 62 
kg. Również Karolina Konik nie miała so-

bie równych i wygrała walki w kategorii 
juniora i seniora, I m walki do 65 kg junio-
rów i I m. walki do 62 kg seniorów. Bartosz 
Słodkowski udowodnił po raz kolejny, że 
jest najlepszy w kategorii + 85 kg. Wszyst-
kim zawodnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych tak wspaniałych startów.

Międzynarodowy Turniej Taekwondo 

Master Mazowia Cup 
2014

W kategorii seniora bardzo dobrze 
wystartowali Nasi zawodnicy zdobywa-
jąc 4 złote medale 2 srebrne i 2 brązowe. 
Szpak Paulina I m. walki do 50 kg i I m. 
układy oraz tytuł najlepszej zawodniczki 
Pucharu Europy, Ciechanowska Kamila I 
m. walki do 56 kg i III m układy, Karolina 
Konik I m. walki drużynowe i II m. walki 
do 62 kg, Marta Wsiaki I m. walki druży-
nowe, II m. układy drużynowe i III m wal-
ki do 68 kg oraz Bartosz Słodkowski V m 
walki plus 85 kg. W kategorii juniora Woj-
ciech Żłobcki zajął III m. w drużynowych 
układach formalnych a Kinga Sztucka w 
kategorii kadeta zajęła III m w walkach do 
48 kg. Łącznie Nasi zawodnicy zdobyli 4 
złote medale, 2 srebrne i 4 brązowe.  Ser-
deczne gratulacje za tak wspaniały wynik 
i podziękowania za ciężką prace w przy-
gotowaniach do zawodów.

Puchar Europy 
Taekwodo – 
Budapeszt

W dniach od 09-12.10.2014 r. w Budapeszcie odbył się Puchar Europy w 
Taekwondo. W zawodach startowało 607 zawodników z 29 krajów Eu-
ropy. Nasz klub godnie reprezentowała 8 osobowa ekipa: Marta Wsiaki, 
Paulina Szpak, Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Kinga Sztucka, Bar-
tosz Słodkowski, Wojciech Żłobicki i trener Daniel Jano. 

Jest to najwyższy szczyt polskiej czę-
ści Gór Opawskich w Sudetach Wschod-
nich, a także najwyższe wzniesienie wo-
jewództwa opolskiego. Pod koniec XIX 
wieku wyznaczono pierwsze szlaki pro-
wadzące na szczyt oraz wybudowano 
czynną do dziś wieżę widokową. Bisku-
pia Kopa jest od wieków górą graniczną, 
obecnie przez szczyt przebiega granica 
polsko-czeska. Marsz rozpoczęliśmy od 
zwiedzania Gwarkowej Perci, jest to sta-
ry kamieniołom, a jego pokonanie zwią-
zane jest z przejściem po 35-stopniowej 
drabinie. Jest to jedyne takie miejsce w 
polskich Sudetach, które można podcią-
gnąć pod kategorię „drogi żelaznej”. Na-
stępnie bez zbędnego ociągania szybkim 

Strzelecki marsz na 
Biskupią Kopę

W dniu 08 listopada, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS 
STRZELEC OSW im. płk Stanisława Glińskiego wzięli udział w marszu na 
Biskupią Kopę.

marszem dotarliśmy do na szczyt Kopy. 
Głubczyccy strzelcy podczas marszu mo-
gli się dowiedzieć:
l czym jest szkółka leśna
l po co nam mała retencja
l jaka jest geologiczna przeszłość oko-

licznych terenów
l jakie chronione gatunki roślin i zwie-

rząt można spotkać w Lesie Biskupim
l jakie są główne korzyści płynące z lasu
l co zagraża lasom
l co to jest odnowienie lasu
l jakie skutki mają pożary lasu

Wszyscy trochę zmęczeni, ale myślę 
uradowani, już snuli rozważania nad 
nową wyprawą w góry.

Grzegorz Tobasiński

afresh.
l	 Zbieraliśmy żołędzie i kasztany dla dzi-

ko żyjących zwierząt.
l	 Konkurs „Zbieraj baterie – chroń środo-

wisko”.
l	 „Zakrętkożercy” – zbieramy nakrętki 

dla chorych dzieci z hospicjum.
l	 Zbieramy tworzywa wtórne (plastik i 

makulaturę). Zorganizowaliśmy kon-
kurs wewnątrzszkolny. 

l	 Ogólnopolski konkurs ekologiczny 
„Zwierzakolubni”.

l	 Projekt „Miś Wędrownik”
l	 Szyjemy misie dla chorych dzieci.

l	 Wydajemy miesięcznik PRZEDSZKO-
LAK dla rodziców, o codziennym życiu 
w przedszkolu. W gazetce, regularnie 
organizujemy konkursy. 
Szybko minęły pierwsze miesiące w 

przedszkolu. Kolejne znów dostarczą 
przedszkolakom wielu wrażeń. Podczas 
organizacji imprez, spotkań i wycieczek 
zawsze chętnie pomagają nam rodzice 
dzieci oraz inni przyjaciele przedszkola. 
W imieniu dyrektora placówki – Teresy 
Zakrzyk i wszystkich nauczycielek, bar-
dzo za to dziękujemy.

Teresa Micek, Magda Przybysławska

Gmina Głubczyce
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Uroczystość miała szczególny charak-
ter, pierwszy raz obchodzili razem swoje 
święto czynni nauczyciele i nauczyciele 
emeryci z przedszkola i szkół Kietrza. Wie-
lu spośród tych ostatnich było nauczycie-
lami i wychowawcami członków obecnej 
kadry pedagogicznej, często od przed-
szkola poprzez szkołę podstawową do 
liceum i egzaminu dojrzałości. Stanowiło 
to okazję do wspomnień i wywoływało w 
obecnych ciepłe uczucia i wzruszenie.

Dzień Edukacji Narodowej umożliwił 
podkreślenie zaszczytnej roli zawodu na-
uczyciela oraz wkładu jaki emerytowani 
i czynni nauczyciele, wnieśli i wnoszą w 
rozwój oświaty w naszym mieście. Znala-
zło to odzwierciedlenie w słowach Burmi-
strza Kietrza oraz Dyrektora ZSP w Kietrzu 
pani Jadwigi Tarnowskiej, którzy mówili, 
że zawód nauczyciela nie jest zawodem 
łatwym i takim jak każdy inny, gdyż wy-
maga on nie tylko wiedzy merytorycznej 

i umiejętności, ale także szczególnych 
cech i walorów niezmiennie związanych z 
byciem nauczycielem.

Zwracali także uwagę na to, że praca 
nauczyciela i wychowawcy może przy-
nosić wiele radości i satysfakcji, kiedy 
pedagodzy widzą jej efekty po latach, 
ponieważ to oni mają duży wpływ na to, 
jacy są obywatele naszego kraju, wskazu-
ją młodym ludziom możliwości rozwoju, 

pomagają kształtować postawy i świat 
wartości. Pani Dyrektor Jadwiga Tarnow-
ska podkreśliła również, że nauczyciele 
są dumni z wykonywanego zawodu i go-
towi sprostać wyzwaniom, jakie stawia 
współczesny system edukacji.

Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor zło-
żyli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim obecnym życzenia zadowole-

okolicznościową nagrodę Dyrektora.
Przedszkolaki oraz uczniowie z ZSP 

podziękowali zgromadzonym emeryto-
wanym i czynnym nauczycielom kwiata-
mi, a także okolicznościową inscenizacją, 
która bardzo się podobała. Szczególnym 
aplauzem nagrodzono  występ orkiestry 
złożonej z dzieci z „zerówek”. Wszystkich 
wzruszyły życzenia i sposób w jaki naj-
młodsi uczcili Dzień Nauczyciela.

Wspólne obchodzone święto i jego 
atmosfera stworzyły zebranym okazję do 
poczucia satysfakcji z tego, że są lub byli 
nauczycielami oraz do przeżycia miłych 
chwil.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
takie uroczyste spotkania będą nadal 
organizowane, do czego dołożymy wła-
snych starań oraz że grono obecnych na 
nich emerytowanych i czynnych pedago-
gów będzie jeszcze liczniejsze.

Dyrektor ZSP w Kietrzu oraz Prezes 
Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły”

Jadwiga Tarnowska
Wiceprezes Stowarzyszenia

Bożena Gnot

Dzień Edukacji Narodowej –
– z życzeniami od najmłodszych

14- tego października w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Kietrzu odbyło się po raz pierwszy uroczyste spo-
tkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na które zaproszeni zostali emerytowani kietrzańscy nauczyciele i 
wychowawcy ze wszystkich placówek oświatowych naszego miasta oraz Burmistrz Kietrza pan Józef Matela, 
Zastępca Burmistrza pan Jacek Karpina i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu pan Czesław Gil. W spotkaniu 
wzięli również udział nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu, który wraz ze Stowarzyszeniem 
„Bliżej Szkoły” był organizatorem imprezy.

W tym roku szkolnym została otwarta 
w Zespole Szkół w Kietrzu klasa artystycz-
no- językowa, która realizuje na zajęciach 
innowację pedagogiczną Słowo-obra-
z-ruch-wrażenie opracowaną przez p. 
A. Mormul i p. E. Szczyrba- Goździk. Za-
proponowały one młodzieży trochę inną 
formę nauki . Tak rozumiana innowacja 
prowadzona w ramach lekcji języka pol-
skiego i sztuki jest pomysłem nowator-
skim, gdyż polega nie tylko na pogłę-
bieniu treści programowych nauczanych 
przedmiotów, ale poszerzenie wiedzy z 
zakresu edukacji teatralnej, filmowej z 
elementami grafiki komputerowej oraz 
fotografii z nastawieniem na współpra-

Uchylamy drzwi do 
wyobraźni dziecka

cę z placówkami kulturalnymi. Realizacja 
tych zadań jest przewidziana na trzech 
poziomach edukacyjnych:
l klasa I – edukacja teatralna z elementa-

mi malarstwa
l klasa II – edukacja dziennikarska z ele-

mentami grafiki komputerowej
l klasa III – edukacja filmowa z elementa-

mi fotografii.
Innowacja ta umożliwia uczniom po-

znanie zawodu aktora i dziennikarza po-
przez doskonalenie umiejętności analizy 
i interpretacji spektakli teatralnych, fil-
mów oraz tekstów współczesnych, zdo-
bywania praktycznych umiejętności ak-
torskich, redakcyjnych i wydawniczych.

Młodzież miała już okazję uczestniczyć 
w warsztatach graficznych linorytu orga-
nizowanych przez MDK w Kietrzu, prowa-
dzonych przez p. J. Adamyczk z  mobilnej 
pracowni plastycznej „Malyrz”. Obecnie 
przygotowuje dwa spektakle : „ Jasełka” 
i „Kolędnicy”, które przedstawione będę 
szerszej widowni.

Wielkim atutem jest ścisła współpraca 
i objęciem klasy patronatem przez Teatr 
Lalki i Aktora w Opolu. W ramach patro-
natu przewidziane są: specjalnie przygo-
towane warsztaty prowadzone przez pe-
dagog teatru- p. A. Morawską-Rubczak, 

aktorów i artystów współpracujących z 
Teatrem, dyskusje po przedstawieniach, 
możliwość uczestniczenia w próbach, 
lekcje teatralne, możliwość konsultacji 
działań teatralnych uczniów. Uczniowie 
od stycznia będą aktywnie brać udział 
w zajęciach skupionych wokół warszta-
tu aktora. Klasa artystyczno-językowa 
Zespołu Szkół w Kietrzu będzie również 
aktywnie włączana w inne działania edu-
kacyjne i artystyczne Teatru Lalki i Aktora 
w Opolu. O swoich sukcesach i dokona-
niach będziemy informować na bieżąco.

wych. klasy A. Mormul

nia z każdego dnia, zdrowia, dużo uśmie-
chu na co dzień, wiele życzliwości okazy-
wanej przez otaczających ludzi oraz aby 
życie przynosiło jak najwięcej radości i 
dobra.

W czasie spotkania wyróżniający się 
pedagodzy z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Kietrzu otrzymali podzięko-
wania za pracę i osiągnięte sukcesy oraz 

Współczesna szkoła powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mło-
dego człowieka. Gimnazjalista to człowiek z ukrytym potencjałem, pełen 
pasji. Aby sprostać takim aspiracjom, nauczyciel staje się przewodni-
kiem, który wskazuje ścieżki , po których może kroczyć młody człowiek. 
Takie możliwości daje innowacja pedagogiczna, która rozwija umiejętno-
ści ucznia. Jednocześnie nie przeszkadza to w zdobywaniu wiedzy ogól-
nej, która jest niezbędna do poszerzenia wiadomości w poszczególnych 
zakresach. 

Gmina Kietrz
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Obchodom jubileuszowym patrono-
wali Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyń-
ski oraz Opolska Kurator Oświaty Halina 
Bilik. Patronat medialny nad imprezą 
objęło Radio Opole i Radio Vanessa. W 
uroczystościach wzięli udział Honorowi 
Patroni Jubileuszu, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Zbigniew Ziółko. Ponadto 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
Starosta Głubczycki Józef Kozina, Bur-
mistrz Kietrza Józef Matela, były Burmistrz 
Kietrza Michał Łoziński z małżonką, dele-
gacja z czeskiego Oldřišova ze Starostą 
Petrem Tomanem na czele, Poczet Sztan-
darowy Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go w Kietrzu, Poczet Sztandarowy OSP w 
Pilszczu, Siostry Franciszkanki Misjonarki 
Maryi z Kietrza z siostrą przełożoną Jó-
zefą Wydrą, Wiceburmistrz Kietrza Jacek 
Karpina, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Kietrzu, Dyrektorzy Szkół z gminy Kietrz, 
Koordynatorka ds. Odnowy Wsi w Gminie 
Kietrz Jadwiga Wróbel, Dyrektorka MGOK 
w Kietrzu Zuzanna Zapotoczna, Dyrektor 
zaprzyjaźnionej Szkoły Stowarzyszenio-
wej w Jarnołtówku Józef Śmigla, pracow-
nice Referatu Oświaty w Urzędzie Miej-
skim w Kietrzu w osobach Danuty Ślęzak 
i Elżbiety Herud. Oczywiście lista naszych 
szacownych gości jest znacznie dłuższa. 

W gronie przyjaciół i sympatyków na-
szej szkoły znaleźli się byli jej dyrektorzy 
Stanisława Waga i Piotr Skowronek, na-
uczyciele i pracownicy szkoły, zasłużeni 
dla szkoły byli i obecni Przewodniczący 
Rad Rodziców: Pan Jerzy Kawik (w po-
dwójnej roli, obecnie również przewodni-
czący Koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Pilszczu), Cze-
sław Woniakowski, Ryszard Brągiel, Iwona 
Lorenz, Grażyna Kulig, Liderzy Lokalnych 
Organizacji Społecznych: Sołtys Pilszcza 
Maciej Telega, Komendant OSP Andrzej 
Taratuta, Naczelnik OSP Piotr Chałupiń-
ski, kochani uczniowie naszej szkoły od 
tych najstarszych nawet przedwojennych 
do tych obecnych najmłodszych, rodzice 
naszych dzieci, mieszkańcy Pilszcza.

Wielkimi obecnymi - nieobecnymi w 
tym dniu byli Walter Waske – Honorowy 
Obywatel Pilszcza, mieszkaniec Niemiec 
(sponsor strategiczny), Prezes Kombina-

„Nawet mury szkoły upomniały się o ten jubileusz”
czyli o 180 leciu szkoły w Pilszczu

25 października br. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego w Pilsz-
czu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu świętowała wyjątkowy jubileusz 180-lecia swojego 
istnienia oraz nadanie Jej sztandaru. 

tu Rolnego w Kietrzu Mariusz 
Sikora (sponsor strategiczny), 
Towarzystwo Historyczne 
Miłośników Głubczyc z Nie-
miec reprezentowane przez 
pana Huberta J. Luxa, Maria 
Porwoł przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Pilsz-
czu, Bracia Benedyktyni z Bi-
skupowa z przeorem Ojcem 
Jakubem Kalińskim na czele, 
była dyrektor naszej szkoły 
Pani Czesława Kaczmar oraz 
przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Pani Barbara Chałupiń-
ska. Wszystkie te osoby z róż-
nych względów nie mogły w 
tym dniu być z nami, ale du-
chowo i w naszych sercach 
były obecne. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła 
Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
celebrowana przez Księdza Proboszcza 
Adama Welthe, w trakcie której poświę-
cony został sztandar szkoły. Zaszczytu 
niesienia darów ofiarnych dostąpili: Da-
nuta Mormul, Krzysztof Woniakowski, 
Bartłomiej Telega. Poczet Sztandarowy 
rodziców stanowili przedstawiciele Rady 
Rodziców Pani Małgorzata Wąchała, Pan 
Bogdan Stefaniszyn oraz Przewodniczą-
ca Rady Rodziców Pani Grażyna Kulig. 
Poczet sztandarowy uczniów tworzyło 
6 osób: Adrian Rusinowicz, Izabela Ku-
śmierczyk, Martyna Kuśmierczyk, Marcel 
Woniakowski, Justyna Tarnawska, Pa-
trycja Klimowska. Jubileuszowe kazanie 
wygłosił Ksiądz Dziekan Karol Hoinka, 
a uroczystą mszę uświetnił debiut pilsz-
czańskiego chóru mieszanego (powsta-
łego w ramach Partnerstwa z Fundacją 
Wspierania Aktywności Lokalnej Fala 
z Wrocławia i wspólnie realizowanego 
projektu „Iskry”) prowadzonego przez 
Pana Piotra Wiechę. Piękne jubileuszowe 
dźwięki kościelnych organ wydobywał 
w czasie mszy absolwent naszej szkoły - 
Czesław Bywalski. 

Po Mszy Świętej zaproszeni goście, 
fundatorzy, dobroczyńcy, absolwenci, 
społeczność szkolna oraz mieszkańcy 

Pilszcza przeszli do Wiejskiego Domu 
Kultury w Pilszczu, by być świadkami jed-
nego z największych wydarzeń naszych 
czasów,- które zapisało się na  trwale na 
kartach historii szkoły i taśmach filmu 
nakręcanego przez TV Głubczyce, (stano-
wiącego dokument z tego wydarzenia) 
- uroczystego przekazania sztandaru, ślu-
bowania uczniów, pasowania na uczniów 
klasy I, by zobaczyć w wykonaniu dzieci 
program artystyczny według scenariusza 
nauczycielki Wiolety Wilczyńskiej „Z kro-
pli dni powszednich powstała jej historia” 
pokazujący historię oraz ducha szko-
ły, którego tworzyły kolejne pokolenia 
uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekto-
rów począwszy od 1834 roku do dzisiaj, 
by przenosząc się w czasie zetknąć się z 
patronem szkoły Janem III Sobieskim i 
jego żoną Królową Marysieńką, usłyszeć 
jubileuszowe przemówienie pani Dyrek-
tor Szkoły Danuty Rudnickiej, w którym 
wspomina długą, piękną, lecz często 
skomplikowaną historię szkoły, wyda-
rzenia i kilka dat z nimi związanych:1834 
– wybudowanie szkoły, 1939 – II Wojna 
Światowa i mimo wszystko funkcjonowa-
nie szkoły – niemieckiej, 1946 – reakty-
wacja szkoły,  już polskiej, 1998 – nadanie 
szkole imienia Jana III Sobieskiego,  2010 
– likwidacja szkoły państwowej i utwo-
rzenie stowarzyszeniowej, 2014 – nada-
nie szkole sztandaru oraz wspomnienia 
i niezwykle budujące i ciepłe gratulacje 
zaproszonych gości. Zaszczytu prowa-
dzenia jubileuszu dostąpili z ramienia 
Rady Pedagogicznej Wojciech Marysz-
czak - nauczyciel historii, z ramienia Sa-
morządu Uczniowskiego Przewodniczą-
ca Szkoły uczennica Wiktoria Wójcicka. 
Przygotowaniem pocztu sztandarowego 
zajmowała się Pani Ewa Ryfczak.

Ostatnia część jubileuszu odbyła się 
w murach szkoły, gdzie w nowo wyre-
montowanym przez naszych pracowni-
ków pod kierownictwem pana Jerzego 
Rudnickiego holu szkoły czekały stałe 
i okolicznościowe wystawy i dekoracje 
przygotowane przez Jolantę Głogiewicz, 
Ewelinę Lizoń, Katarzynę Lubińską, Da-

nutę Mormul, Małgorzatę Nieckarz, Ewe-
linę Rusinowicz, Marię Rusinowicz, Annę 
Szatko. Zdumienie wzbudzała historia 
szkoły spisana na kartach kronik szkol-
nych. Tom I napisany przez Panią Stani-
sławę Waga dokumentuje historię szko-
ły od 1949 roku, pozostałe kilkanaście 
tomów to wysiłek naszej nauczycielki 
Pani Jolanty Głogiewicz. Można było uj-
rzeć Galerię Fundatorów Sztandaru, spis 
Kadry Szkoły Podstawowej w Pilszczu: 
kierowniczej, pedagogicznej, administra-
cyjnej i obsługi szkoły oraz poznać pilsz-
czańską gościnność „czym chata bogata”. 
Do przygotowania bankietu przyczyniły 
się zaprzyjaźnione Panie (niektóre z nich 
to absolwentki naszej szkoły, a wszystkie 
to lokalne działaczki), które podjęły się 
ogromnego wyzwania jakim było przy-
gotowanie poczęstunku dla 300 osób.  Do 
grona tych osób należą Panie: Bernadeta 
Nowak, Janina Basamanowicz, Jolanta 
Duda, Krystyna Siroń, Stefania Zdobylak, 
Bożena Serafin, Danuta Rusinowicz. Nad 
całością przygotowań kulinarnych czu-
wała Pani Wiesława Budzińska. Wystrój 
kościoła to zasługa Państwa Stanisławy 
i Aleksandra Taratutów z Dzierżysławia, 
dekoracja Sali WDK w Pilszczu jest dzie-
łem Pani Jadwigi Tomala z Kietrza. 

Uroczystości jubileuszowe uświetniła 
wystawa „Pilszcz Oldřišov dawniej i dziś” 
udostępniona przez naszych przyjaciół z 
Czech i dzięki życzliwości przewieziona 
przez Pana Mirosława Tomalę. Na liście 
naszych dobroczyńców znaleźli się rów-
nież: Firma EKO-OKNA, PROSAT Kietrz, 
Pan Kazimierz Węglowski, a także Pan Bo-
gusław Nowak . 

Natomiast zacne grono Fundatorów 
Sztandaru stanowią:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kul-

tury w Pilszczu
2. Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński 
3. Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik 
4. Burmistrz Kietrza – Józef Matela
5. Starosta Głubczycki – Józef Kozina
6. Proboszcz Parafii pw. WNMP w Pilszczu 

– ks. Adam Welthe 
7. Rada Miejska w Kietrzu 2010-2014
8. Towarzystwo Historyczne Miłośników 

Głubczyc – Niemcy 
9. Mieszkańcy Pilszcza
10. Ochotnicza Straż Pożarna – Pilszcz 
11. Koło Gospodyń Wiejskich – Pilszcz 
12. Koło PZERiI – Pilszcz 
13. Rada Rodziców PSP w Pilszczu
14. Rada Pedagogiczna PSP w Pilszczu
15. Dyrektorzy Szkół Gminy Kietrz
16. Kombinat Rolny Kietrz
17. Marzena i Tomasz Telega
18. Danuta i Jerzy Rudniccy – Pilszcz 
19. Alina i Bogdan Woniakowscy – Pilszcz
20. Zofia i Czesław Woniakowscy – Pilszcz 
21. Katarzyna i Krzysztof Bielesz – Pilszcz 
22. Helena i Zbigniew Nasieniak – Kietrz 
23. Walter Waske – Niemcy 
24. Ryszard Ozdoba – Dzierżkowice 
25. PKS Głubczyce
26. Grażyna i Bogusław Chawa – Głub-

czyce 
27. Hydrokan Kietrz
28. Halina i Bartłomiej Kubiena – Kietrz 
29. Bronisława Mruk – Głubczyce 
30. Bank Spółdzielczy Racibórz
31. Stanisława i Józef Kawulok – Dzier-

żkowice 
32. Marzena i Franciszek Łazuta – Głub-

czyce
33. Paweł Katolik – Kietrz t

Gmina Kietrz
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ROD „Zgoda” został założony w 1964 
roku, w 1993 roku po 9 latach budowy 
do użytku został oddany nasz Dom Dział-
kowca, budynek został gruntownie zmo-
dernizowany w latach 2001 – 2014.

Z okazji 50- lecia w trakcie uroczy-
stości nasi działkowcy zostali dznaczeni 
przez Panią Prezes Opolskiego Zarządu 
Okręgowego PZD w Opolu Antoninę Bo-
roń oraz Pana Prezesa ROD Wacława Zaj-
dla odznakami:
Odznaką „Za Zasługi dla PZD”
– pan Emil Kurka
– pan Jan Zajdel
– pan Jerzy Busłowicz

Złotą Odznaką „Zasłużony Działkowiec”
– pan Józef Horny
– pan Ryszard Serafin
– pan Kazimierz Bogacz
– pani Irena Marek
– pan Mieczysław Deptuła

50-lat ROD „Zgoda”

25 listopada 2014 roku nasi działkowcy oraz zaproszeni goście obchodzi-
li 50 lecie założenia naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zgoda”  
w Kietrzu.

mi dyplomami oraz upominkiem w po-
staci książki.

Z pośród zaproszonych gości wyróż-
nieni okolicznościowymi dyplomami 
oraz upominkiem książkowym zostali: 
pan Burmistrz Kietrza Józef Matela, pani 
dyr MGOK Zuzanna Zapotoczna, pan dyr 
„Hydrokanu” Leszek Krawiec, kier. Wy-
działu Ochrony Środowiska Jadwiga Wró-
bel, Sołtys Kozłówek pan Czesław Święta-
nowski.

Nasz Ogród został uhonorowywany 
pamiątkowymi pucharami przez Krajo-
wą Radę PZD, Opolski Okręgowy Zarząd 
PZD w Opolu, puchary z rąk Pani Prezes 
Antoniny Boroń odebrał Pan Prezes ROD 
W. Zajdel.

Pan Burmistrz J. Matela przekazał na 
ręce Prezesa ROD okolicznościowy dy-
plom oraz list gratulacyjny.

Z okazji 50 lecia założenia ROD oraz 10 
lecia współpracy zaprzyjaźnieni z nami 
Działkowcy z Stepankovic z Czech zostali 
wyróżnieni okolicznościowym dyplo-
mem a pan Prezes Emil Kurka otrzymał 
Odznakę „Za Zasługi dla PZD”. Działkowcy 
z Stepankovic wręczyli panu Prezesowi 
ROD W. Zajdlowi okolicznościowy puchar 
oraz dyplom.

Po zakończeniu części oficjalnej nasi 
działkowcy oraz zaproszeni goście bawili 
się przy dźwiękach muzyki do późnych 
godzin nocnych.

Opracował:
Jerzy Jan Busłowicz

Kamila Besz ma 29 lat, jest dzienni-
karką radiową, prasową, współpracuje 
również jako wydawca z Raciborską Tele-
wizją Kablową. W 2009 ukończyła studia 
magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, 
w 2013 zdobyła tytuł licencjata, studiując 
filologię angielską z rosyjską w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Raci-
borzu.

Pierwsze kroki w dziennikarstwie sta-
wiała działając w studenckiej rozgłośni 
Radio - Sygnały i współpracując z NTO, z 
czego jesteśmy niezwykle dumni.

Od 15 lat związana jest z grupą teatral-
ną TETRAEDR w Raciborzu, która odniosła 
wiele sukcesów podczas festiwali teatrów 
teatralnych w Polsce (to m.in. „BRAMAT” 

Kietrzanka laureatką 
konkursu literackiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Opolskiego, pochodząca z 
Kietrza Kamila Besz zajęła pierwsze miejsce w konkursie literackim „Ra-
cibórz prozą zaczarowany”. Finał odbył się 10 listopada 2014, a jego or-
ganizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 
Kincla w Raciborzu wraz z Urzędem Miasta Racibórz.

Goleniów, Tyskie Spotkania Teatralne, 
Ogólnopolskie Spotkania Teatralne w 
Andrychowie).

Od wielu lat tworzy również wiersze i 
krótkie teksty prozatorskie, biorąc udział 
w projektach i konkursach literackich i 
publikując swoje prace w półroczniku 
społeczno-literackim „Almanach prowin-
cjonalny”. 

Podczas finału konkursu „Racibórz pro-
zą zaczarowany” jury w składzie: Małgo-
rzata Szczygielska, dr Janusz Nowak, Hali-
na Misiak ze wszystkich nadesłanych prac 
konkursowych postanowiło przyznać na-
stępujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – nagroda pieniężna o warto-

ści 1000 złotych - Kamila Besz, za utwór 

„Matylda w Raciborzu. Kilka obrazków 
z życia w obcym mieście”

II miejsce – nagroda pieniężna o warto-
ści 600 złotych – Łukasz Biły, za utwór 
„Skrzypce”

III miejsce – nagroda pieniężna o warto-
ści 400 złotych – Marcin Rusin, za utwór 
„Nocna podróż”
W swoim werdykcie jurorzy podkreśla-

li, że opowiadanie Kamili eksponuje wy-

soką kulturę literacką autorki, zaznaczyli 
również, że posługuje się ona ładnym, 
subtelnym, indywidualnym stylem i nie-
banalną metaforyką. 

Nagrodzoną pierwszym miejscem pra-
cę Kamili można przeczytać na stronie ra-
ciborskiej biblioteki: http://www.biblrac.
pl/pl/site/wydarzenie/618-pokaz-swoj
-talent-i-zdobadz-nagrody-.html 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia! 

34. Dariusz Dąbkowski – Kietrz 
35. Barbara Bieniaszewska – Kietrz 
36. Stefania i Józef Pajączkowscy – Raci-

bórz 
37. Marian Konopka – Kietrz 
38. Agencja Ubezpieczeń SILESIA GRO-

UP Grzegorz Rydzyński
39. Top Farms – Głubczyce 
40. Rafał Rudnicki – Londyn 
41. Zdzisław Kuśnierz – Racibórz 
42. Ewa i Bartłomiej Gorczyńscy – Kietrz 
43. Łukasz Golik – Kietrz 
44. Bolesław Nozdryn-Płotnicki – Głub-

czyce 
45. Studio Haftu Artystycznego – Tarno-

brzeg 
46. NAPRZÓD Rydułtowy.

Jubileuszowe spotkanie trwało do 
późnych godzin nocnych, a w głowach 
organizatorów przelatywały myśli, że zda-
rzył się kolejny CUD, bo powstało coś z ni-
czego, a dobra passa zaczęła się od słów 
Burmistrza Mateli „Jakiej pomocy Państwo 
oczekują”, ogromnego wsparcia naszych 
przyjaciół z Niemiec, poprzez niezwykłą 
życzliwość Prezesa Kombinatu Rolnego w 
Kietrzu oraz liczne piękne gesty społecz-
ności Pilszcza, byłych dyrektorów szkoły 
i nauczycieli, jej absolwentów, Zarządu i 
członków Stowarzyszenia na Rzecz Eduka-
cji i Kultury w Pilszczu, obecnej niezawod-
nej kadry pedagogicznej i niepedagogicz-
nej, o których długo by opowiadać. 

Wzruszające wielogodzinne opowie-
ści najstarszych uczniów naszej szkoły, 
szczególnie Pani Elżbiety Kalugin oraz 
dobra wola, pieniądze i różnorodna po-
moc bardzo wielu lokalnych biznesme-
nów i ludzi nam przychylnych stały się 
motorem napędowym, by temu świętu 
nadać taki wymiar.

Miłym wspomnieniom nie było końca i 
do dziś są one jeszcze bardzo żywe z racji 
rozmiaru przedsięwzięcia, które udało się 
nam wspólnie „stworzyć”.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz 
Edukacji i Kultury w Pilszczu 

Danuta Rudnicka

t

Srebrną Odznaką  
„Zasłużony Działkowiec”
– pani Krystyna Frydrych - Busłowicz
– pani Wanda Kowalska
– pan Piotr Horny

Brązową Odznaką  
„Zasłużony Działkowiec”
– pani Anna Kabs
– pan Marek Krzanicki
– pan Włodzimierz Czerwiński

Dwudziestu z naszych Działkowców 
zostało wyróżnionych okolicznościowy-

Gmina Kietrz
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W ramach festiwalu rozegrano:
l od 07 do 11 listopada 2014 r. Pięcio-

dniowy Turniej Szachowy OPEN FIDE.
l 22 listopada 2014 r. mecz szachowy 

Kietrz - Bilovec(Czechy).
l 23 listopada 2014 r. Symultana szacho-

wa z udziałem arcymistrzyni WGM Kari-
ny Szczepkowskiej-Horowskiej.

l 07 grudnia 2014 r. dwa turnieje: turniej 
szachów szybkich P-15 i turniej błyska-

II Festiwal Szachowy 
„Klucze do Bramy 
Morawskiej” 

W dniu 7 listopada 2014 r. w Kietrzu rozpoczął się realizowany przez Gmi-
nę Kietrz II Festiwal Szachowy „Klucze do Bramy Morawskiej” Kietrz 2014. 

wiczny P-5.
Pięciodniowy Turniej Szachowy OPEN 

FIDE przeprowadzono w MGOK w Kie-
trzu. Wzięło w nim udział 37 zawodników 
praktycznie z całej Polski. Byli szachiści 
m.in. z Gliwic, Ostrowa Wlkp., Katowic, 
Wrocławia, Słupska, Jawora, Sycowa, 
Jeleniej Góry, Sosnowca. Powiat Głub-
czycki reprezentowali zawodnicy z gmin: 
Kietrz, Branice i Baborów.

Poziom rozgrywek był bardzo wysoki 
i wyrównany, o czym może świadczyć 
fakt uzyskania przez czterech czołowych 
zawodników takiej samej ilości punktów. 
I tak:
– kategoria OPEN
I miejsce – Jakub Rosik – OTSz Ostrów 

Wlkp.
II miejsce – Katarzyna Dwilewicz- KSz Po-

lonia Wrocław
III miejsce – Witold Kozaczuk – KS Carbo 

Gliwice
– kategoria Elo <1800
I miejsce – Andrzej Klucznik – KKSz 

SZACH Kędzierzyn-Koźle
II miejsce – Michał Nisztuk – Słupsk 
III miejsce – Bartosz Kosiński – Wrocław 
– kategoria Elo<1550
I miejsce – Agata Dwilewicz – KSz Polonia 

Wrocław 
II miejsce – Marcin Muller – Jelenia Góra
III miejsce – Czesław Gil – Kietrz
– kategoria >70 lat- I miejsce – Zenon 

Sołek – Katowice 
– kategoria do 8 lat – I miejsce – Marcel 

Mokrzycki – ZSz-P Kietrz
– kategoria 9-10 lat – I miejsce – Artur 

Pokorny – KSz Silesia Racibórz
– kategoria 11-12 lat – I miejsce – Alek-

sandra Skiba- UKSz Szach-Mat Syców 
– Najlepsza Kobieta z Gminy Kietrz – 

Maja Weczera – Gimnazjum Kietrz
– Najlepszy zawodnik z Gminy Kietrz – 

Czesław Gil – Kietrz.
Wszyscy laureaci otrzymali piękne 

drewniane szachowe puchary oraz cenne 
nagrody rzeczowe.

W dniu 22 listopada 2014 roku w świe-
tlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kietrzu rozegrany został mecz szachowy 
pomiędzy drużynami Kietrza i czeskiego 
Bilovca. Mecz zakończył się wygraną za-
wodników kietrzańskich 6,5 pkt – 3,5 pkt. 
Drużyna z Kietrza wystąpiła w składzie: 
Józef Matela, Czesław Gil, Jan Wojnarski, 
Zdzisław Lach, Stanisław Babiniec, Wła-
dysław Lenartowicz, Bartosz Krajewski, 
Roman Pietroczuk, Leszek Galacki, Zyg-
munt Kwiatkowski.

Dzień później,tj.23 listopada 2014 roku 
w auli Zespołu Szkół w Kietrzu na 30-stu 
szachownicach rozegrana została symul-
tana szachowa. Mieliśmy zaszczyt gościć 
arcymistrzynię WGM (Woman Grand 
Master) Karinę Szczepkowską-Horowską 
-wicemistrzynię świata do lat 16 (2003), 
wielokrotną medalistkę Mistrzostw Euro-
py oraz wielokrotną Akademicką Mistrzy-
nię Polski. Niestety wynik konfrontacji 
brzmi:29,5pkt- 0,5pkt dla arcymistrzyni. 
Duży sukces odniósł zawodnik z KSz Si-
lesia Racibórz Jan Młynarczyk, który jako 
jedyny zremisował z arcymistrzynią. Każ-
dy uczestnik symultany otrzymał drew-
niany puchar w kształcie wieży szacho-
wej. Nie zrażamy się tą porażką i na drugi 
rok przygotujemy się dużo lepiej.

Ostatnimi działaniami w ramach Festi-
walu będą rozegrane w dniu 07 grudnia 
2014 roku dwa turnieje P-15 (tzw. szachy 
szybkie-15 minut na partię na zawodni-
ka) i P-5 (tzw. Blitz czyli szachy błyska-
wiczne- 5 minut na partię na zawodnika). 
Informacvje na ten temat zamieścimy w 
następnym numerze.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali bezpłatnie okolicznościowe gadżety 
promocyjne: koszulki, kalendarze, kubki, 
długopisy, smycze, podkładki pod myszki.

Dyrektor Festiwalu Szachowego
Czesław Gil

Dnia 26 października br. na krytej pły-
walni w Kietrzu odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Kietrza w pływaniu. Była to 
już V edycja zawodów pływackich orga-
nizowanych przez Kietrzańskie Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Sportowe „GRYF” i 
Urząd Miejski. 

Uczestnicy mieli do przepłynięcia 100 
m, na czas, stylem klasycznym lub dowol-
nym. Zwycięzcom konkurencji indywi-
dualnych Burmistrz Józef Matela wręczył 
puchary, gratulując uzyskanych dobrych 
wyników czasowych. Wszystkim uczest-
nikom wręczono  pamiątkowe dyplomy 
za udział w zawodach. Na koniec zawo-
dów wśród wszystkich pływaków rozlo-
sowano 3 karnety na krytą pływalnię.

Patronat Medialny nad imprezą spra-
wowała Telewizja Lokalna z Głubczyc 
oraz Radio Vanessa.
Wyniki zawodów pływackich:
Styl klasyczny
1. Kat. M – Chałupiński Karol
2. Kat. K - Hawron Jolanta
3. Dzieci - Mistrzak Kacper

Indywidualne Mistrzostwa 
Kietrza w pływaniu

Styl dowolny
1. Kat. M – Pikuła Adrian
2. Kat. K - Mokrzycka Agnieszka
3. Dzieci - Nosal Bartosz, Śliwa Maja

Andrzej Wójtowicz

Turniej otworzył sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Kietrzu pan Leszek Wilk. 
Rozgrywki rozpoczęli piłkarze i piłkarki 
wyłaniając mistrza gminy.
Wyniki:
Dziewczęta
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Pilszcz
3. ZSP Nowa Cerekwia
Chłopcy
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Pilszcz
3. ZSP Dzierżysław
Najlepszymi zawodnikami zostali: Marta 
Telega i Dawid Ludwig. 

Turniej sędziowali: Z. Piaskowy, W. Ku-
riata, G. Bondarewicz, P.Śliwa.

Trwają nadal rozgrywki sportowe w 
ramach kalendarza szkolnego związku 
sportowego! 
A to ciekawsze wyniki.

Piłka nożna SP – chłopcy, kolejność 
drużyn w turnieju, gdzie stawką było mi-
strzostwo powiatu:
1. PSP Kietrz
2. SP.Nr. 1 Głubczyce
3. SP Baborów

Rozgrywki sportowe

4. SP Włodzienin
Półfinał wojewódzki w unihokeju 

dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegra-
no w hali przy zespole Szkół w Kietrzu. 
Wyniki:
1. Gimnazjum Nr.1 Prudnik
2. Gimnazjum Kietrz
3. Gimnazjum Nr, 4 Opole

Rozegrano Mistrzostwa Gminy Kietrz 
SP w halowej piłce nożnej.
Wyniki:
Chłopcy:
1. PSP Kietrz
2. SP Pilszcz
3. SP Dzierżysław
4. SP Nowa Cerekwia
Dziewczęta:
1. PSP Kietrz
2. SP Pilszcz
3. Nowa Cerekwia

Rozpoczęto również rozgrywki w ha-
lowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców 
szkół gimnazjalnych. Toczą się one w sys-
temie turniejowym a ostateczna kolejność 
wyłonią się po zakończeniu rozgrywek.

Koordynator sportu szkolnego
Marian Węgrzynowicz

Dnia 16.10.2014r. na „ORLIKU” w Kietrzu zainaugurowano rozgrywki 
sportowe w ramach kalendarza szkolnego związku sportowego.

Gmina Kietrz
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Z okazji tej pięknej rocznicy Dostojnych 
Jubilatów odwiedził Burmistrz Kietrza Jó-
zef Matela. Rocznice ślubu obchodzone 
są radośnie, bo to jest święto miłości, za-
ufania, wyrozumiałości i wzajemnego od-
dania „razem w zdrowiu i chorobie, razem 
w dobrej i złej doli”. Za wspólnie przeżyte 
60 lat gratulował i dziękował Jubilatom 
Burmistrz, życzliwej opieki najbliższych na 
wiele następnych lat. 

Państwo Kęskowie zawarli związek 
małżeński dniu 29 września 1954 r w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Kietrzu. 
Przybyli do Kietrza „za chlebem”. Pani 
Janina przyjechała z Dukli, woj. podkar-

Diamentowe Gody
29 września 2014 r Państwo Janina i Jan Kęskowie z ulicy Głowackiego  
w Kietrzu obchodzili Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego.

packie, Pan Jan z Limanowej woj. mało-
polskie. 

Całe życie pracowali w Kombinacie 
Rolnym w Kietrzu, wychowując 4 dzieci. 
Dzisiaj są na emeryturze, odpoczywają 
po latach ciężkiej pracy. Żyją spokojnie w 
otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków, 
których nauczyli pracy, miłości i wzajem-
nego szacunku. 

Codziennie jedno z dzieci lub wnuków 
odwiedzają „dziadków”, wpadają na kawę 
i coś dobrego. Babcia zawsze coś przygo-
tuje. Cudowny jest dom do którego chce 
się wracać, chociaż na kawę. Taki dom to 
nie ściany, to ludzie – rodzice, dziadko-

Dostojni Jubilaci przyjechali do Pilsz-
cza z kresów dawnej Rzeczypospolitej: ze 
Zbaraża i Gródka Jagiellońskiego. Poznali 
się w Pilszczu a tu  zawarli związek mał-
żeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, 22 
listopada 1954 roku.

Przyrzeczenia składali z ufnością, że 
będą dzielić dobre i złe chwile, wspoma-
gać się wzajemnie i cieszyć się wspólną 
radością. Całe życie ciężko pracowali, 
prowadząc własne gospodarstwo rolne. 
Na pewno w ciągu tych długich lat było 
wiele dni radosnych i pięknych, może 
były też dni smutne. Wszystkie te prze-
życia związały Jubilatów jeszcze bardziej. 
Dali z siebie wiele wychowując trójkę 
dzieci na dobrych ludzi oraz pracując na 
rzecz naszej społeczności. Dzisiaj są na 
emeryturze, ale ciągle aktywni, chętni 
do pomocy „następcom” prowadzącym 
gospodarstwo. Przyzwyczajeni do cięż-
kiej pracy, odpoczywają pomagając mło-
dym, wiedząc że są potrzebni. Dom który 
stworzyli jest pełen miłości i szacunku, 
przepełniony pracą. Dom do którego się 

chętnie wraca, by być razem, bo dom to 
Wy Szanowni Państwo, którzy nauczyli-
ście swoje dzieci pracy, miłości, szacunku 
i zgody – jak mówi Dostojna Jubilatka: „w 
życiu najważniejsza jest ZGODA”.

Ewa Jureczko

Jubileusz 60-lecia

W dniu 22 listopada 2014 r., 60-tą rocznicę ślubu cywilnego obchodzi-
li Państwo Stefania i Kazimierz Jagiełło z Pilszcza, dlatego w wigilię tej 
pięknej rocznicy Dostojnych Jubilatów odwiedził Burmistrz Kietrza Józef 
Matela. Burmistrz życzył Jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości najbliższych. 

wie, to dwoje kochanych ludzi, którzy nas 
wychowali, pomagali nam i pomagają, 
którzy nas wysłuchają, doradzą, skrytyku-
ją ale nie odrzucą. Do takiego domu chęt-

nie wracamy. Taki ciepły dom stworzyli 
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom 
Dostojni Jubilaci. 

Ewa Jureczko

28 października Młodzieżowa Rada 
Miejska w Kietrzu obradowała na swojej 
V sesji. Gościliśmy na niej Pana Marcina 
Schreibera, właściciela klubu Magic w 
Krzyżanowicach. Zainteresował się on 
naszą inicjatywą polegającą na zorgani-
zowaniu wyjazdów autokarowych na so-
botnie dyskoteki. Efekt wspólnej dyskusji 
jest korzystny- jak sądzimy- dla obu stron. 
My zajmujemy się logistyką wyjazdów i 
pokrywamy połowę kosztów transpor-
tu, szef klubu dofinansowuje pozostałą 
część opłaty i zapewnia profesjonalną 
ochronę podczas podróży. Dotąd odbył 
się jeden wyjazd w nowej formule, liczy-
my jednak na kontynuację.

Pan Grzegorz Lach, zdobywca nagro-

Obrady Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Kietrzu

dy w Konkursie na Logo MRM, był drugim 
z naszych gości. Wspomnianą nagrodę 
wręczył Pan Burmistrz Józef Matela, gdyż 
objął on honorowy patronat nad tym 
przedsięwzięciem. Odtąd oficjalne pisma 
MRM będą sygnowane nowym znakiem, 
pojawi się on też na naszej pieczęci.

Młodzieżowi Radni zaprezentowali 
także harmonogram działań, które za-
mierzają wykonać w drugiej części ka-
dencji Rady. Wśród nich znalazły się I Kie-
trzańska Noc Spadających Gwiazd oraz 
obchody Światowego Dnia Wody we 
współpracy z Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu.

Dorota Przysiężna- Bator,
opiekun MRM w Kietrzu

Piękny Jubileusz 65 lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili 24 października 
2014r.  Państwo Józefa i Jan Czajkowscy 
z ul.Górskiej w Kietrzu. W tym dniu Do-
stojnych Jubilatów odwiedził Burmistrz 

Żelazne Gody!

Piękny Jubileusz 65 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili 24 paździer-
nika 2014r.  Państwo Józefa i Jan Czajkowscy z ul.Górskiej w Kietrzu. W 
tym dniu Dostojnych Jubilatów odwiedził Burmistrz Kietrza Józef Matela. 
Złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólnie prze-
żyte 65 lat, życzył zdrowia, pogody ducha na wiele kolejnych lat. W tak 
pięknym dniu przy Jubilatach były dzieci, wnuki i prawnuki. Były toasty, 
życzenia i wspomnienia. 

Kietrza Józef Matela. Złożył Jubilatom 
serdeczne gratulacje i podziękowania za 
wspólnie przeżyte 65 lat, życzył zdrowia, 
pogody ducha na wiele kolejnych lat. W 
tak pięknym dniu przy Jubilatach były 

dzieci, wnuki i prawnuki. Były toasty, ży-
czenia i wspomnienia. 

Dostojni Jubilaci przyjechali do Kietrza 
z kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zwią-
zek małżeński zawarli w 1948 r w kościele 
parafialnym w Kietrzu, natomiast związek 
małżeński cywilny zawarli („zarejestrowa-
li”) 24 października 1949 r w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Kietrzu. 

Nie sztuką jest pokochać, sztuką wy-
trwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał 65 lat w 
małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych 
rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgro-
madził prawdziwy skarbiec czynów 
wielkich i małych tak, że może mierzyć 
się z różnymi przeciwnościami losu. Co-
dziennej trosce o dom i chleb, o dobre 
wychowanie i wykształcenie pięciorga 
dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość od-
dali państwo swoje najlepsze lata. Ciężka 

praca i troska o dom nie poszła na marne. 
Dostojni Jubilaci żyją w otoczeniu dzieci 
wnuków i prawnuków. Jedni są z nimi na 
co dzień, inni mieszkający daleko, często 
ich odwiedzają. Zbudowali dom pełen 
miłości i  szacunku. Dom w którym chce 
się być razem, pośród ludzi kochających 
i szanujących się. Dom do którego wraca 
się chętnie, bo dom to Wy, kochani Ju-
bilaci. Swoim życiem potwierdzacie, że 
celem małżonków jest jedność: razem 
w zdrowiu i chorobie, razem w dobrej 
i złej doli, raz na wozie raz pod wozem, 
a małżeństwo jest sztuką kompromisu, 
porozumienia i wzajemnego szacunku, 
by w końcu polubić także swoje wady i 
słabości. Takie to proste, kiedy się kocha, 
kiedy się o to dba, kiedy się to rozumie i 
wprowadza w życie. 

Ewa Jureczko

Gmina Kietrz
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Program patriotyczny „Tobie Polsko” 
przygotowany przez Panią Jolantę Woj-
narską przedstawiły dzieci z drużyny 
zuchów i harcerzy z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Kietrzu. 

Podczas uroczystości dzieci śpiewały 
poruszające pieśni powstańcze, te nostal-
giczne i te optymistyczne. Refleksyjny kli-
mat półmroku, jaki wypełniał salę potęgo-
wał w sercach odbiorców zadumę i radość 

z wolności, jaką cieszymy się od 123 lat.
Dorota Kaczmar

Harmonogram zajęć w Miejskim 
Domu Kultury w Kietrzu
Od września 2014 do czerwca 2015 r.

Nagrodę Burmistrza Kietrza w wysoko-
ści po 1.500,00 zł brutto przyznano:

- Panu Wojciechowi Maryszczakowi – 
nauczycielowi historii pracującemu w Ze-
spole Szklono-Przedszkolnym w Kietrzu 
za osiąganie bardzo dobrych wyników w 
pracy z uczniami uzdolnionymi na szcze-
blu powiatowym i wojewódzkim.

- Pani Annie Ludwikowskiej -Wierz-
chowiec – Dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Kietrzu za zaangażowanie na rzecz roz-
woju szkoły i za wysoki wynik egzaminu 
maturalnego.

- Pani Jadwidze Tarnowskiej – Dyrek-
torowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kietrzu za bardzo dobrą realizację obo-
wiązków dyrektora placówki oświatowej 
w szczególności w okresie reorganizacji 
szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

- Pani Joannie Jacheć – Dyrektorowi 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w No-
wej Cerekwi za zaangażowanie na rzecz 

Nagrody Burmistrza 
Kietrza

szkoły, a w szczególności za uzyskanie 
najwyższego w gminie wyniku spraw-
dzianu wiedzy i umiejętności po klasie VI.

Nagrodzonym oraz całemu Gronu Pe-
dagogicznemu i wszystkim Pracownikom 
Oświaty składamy serdeczne życzenia 
wytrwałości w Państwa powołaniu, zdro-
wia i zadowolenia z realizacji zadań edu-
kacyjnych.

Danuta Ślęzak

Wśród wielu czynników oddziałują-
cych na zdrowie, zasadnicze znaczenie 
ma jakość żywienia. Jest ono warunkiem 
osiągania wysokich wyników w nauce, 
a przy okazji wpływa na podniesienie 
sprawności fizycznej. Pomimo tego część 
uczniów nadal lekceważy sobie ten pro-
blem. Dzieci przychodzą do szkoły, nie 
zjadając wcześniej śniadania w domu i 
nie zabierając ze sobą drugiego na czas 
trwania lekcji. W związku z tym od wielu 
lat organizujemy tak zwane zdrowe śnia-
dania, aby uzmysłowić dzieciom, jak waż-
ny jest poranny posiłek. 

Dzień po hasłem „Śniadanie daje moc” 
miał miejsce w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Kietrzu w dniu 7 listopada 
2014 roku i stał się dodatkową okazją, 
aby uczniowie mogli samodzielnie przy-
rządzić zdrowy posiłek przy zachowaniu 
podstawowych zasad higieny. Dziew-
czynki i chłopcy przygotowywali kanap-
ki, sałatki, surówki, a następnie wspólnie 
je spożywali, dzięki czemu zapewnili so-
bie odpowiednią ilość i jakość składni-
ków odżywczych na czas trwania pobytu 
w szkole. Jednocześnie utrwalone zostały 
zasady kulturalnego i estetycznego spo-

Śniadanie daje moc
żywania posiłku.

A oto kilka rad prawidłowego odży-
wiania, które pozwolą uzyskać energię 
nie tylko do nauki, ale także do zabawy, 
pobudzą ciekawość i sprawią, że dzieci 
będą pełne werwy i radości.
l Jedz różnorodne produkty, które do-

starczą organizmowi energii i wszyst-
kich niezbędnych składników odżyw-
czych. 

l Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze 
śniadaniem.

l Ilość jedzenia dostosuj do swoich po-
trzeb w zależności od płci, wieku, trybu 
życia, poziomu aktywności fizycznej.

l Jadaj pięć posiłków dziennie.
l Unikaj niezdrowych przekąsek, typu 

batoniki, chipsy.
l Spożywaj pieczywo pełnoziarniste.
l Uwzględnij w codziennych posiłkach 

pięć porcji owoców i warzyw.
l Wypijaj co najmniej dwie szklanki mle-

ka lub innych produktów mlecznych.
l Ogranicz spożycie soli, cukru i tłusz-

czów zwierzęcych.
l Dostarczaj organizmowi wystarczają-

cej ilości płynów, około 2 litry wody.
Genowefa Górecka

96 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości

W dniu 11 listopada 2014 r. w Domu Kultury w Kietrzu odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. 

Zdrowie uważa się za najwyższą wartość w życiu człowieka, dlatego my 
nauczyciele nieustannie podejmujemy działania, które zaowocują w 
przyszłości lepszą kondycją fizyczną i psychiczną naszego społeczeństwa.

Dnia 14 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbyło się 
wręczenie nagród Burmistrza Kietrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Klub 
Malucha Plastyka Kick boxing Ognisko 

muzyczne
Aerobik 
dla pań 

Klub seniora 
„Wrzos” Zumba Mażo-

tetki
Sekcja 

szachowa
Studio 

piosenki
Chór dla 

dorosłych

Ponie-
działek

1500-1700Grupa 2
1700-1900 Grupa 3

1700 dzieci
1800 dorośli 
(odpłatnie)

Wtorek 1500-1700 Grupa 1
17:00-19:00 Grupa 2 1800 1800 – 2000 1415 – 1900 1800 – 2000

Środa 1100 – 1400 1500-1700 Grupa 1
1700-1900 Grupa 3

16:00-17:00 Dzieci
17:00 -18:00 Dorośli 1800-1930 1500- 1800 1600

Czwartek 1000-1300
1100-1200 Klub Malucha

15:00-17:00 Grupa 1
17:00-19:00 Grupa 2

1800 1800 – 2000

Piątek 10:00-
13:00

15:00-17:00 Grupa 
117:00-19:00 Grupa 3

16:00-17:00 Dzieci
17:00  -18:00 Dorośli

17:00-
18:00

Gmina Kietrz


